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VOORWOORD
Deze studie is een resultaat van het veldonderzoek, dat
wij gedurende ruim 2\ jaar deden onder de Karo Batak op
Noord Sumatra (Indonesië). Bij de uitvoering van dit onderzoek, zowel als bij de voorbereiding van deze studie,'
hebben velen direct of indirect hulp en medewerking gegevan,- aan allen willen we dank zeggen in de hieronder met
name te noemen personen en instellingen.
Het welslagen van het veldonderzoek hebben we in grote
mate te danken aan de Karo Batakse bevolking, in het bijzonder aan de bewoners van de dorpen Mardingding en
Kuala, waar we voor onderzoeksdoeleinden gedurende langere tijd achtereen gevestigd waren. Zij hebben niet slechts
onze aanwezigheid als onderzoekers geduld, maar ons opgenomen in hun midden als deelgenoten in de samenleving.
In de personen van Pa Sarmin Singarimbun en Nandé Sarmin beru Sembiring, van Pa Tawar Sembiring en Nandé Tawar
beru Singarimbun, onze respectievelijke ouders in Mardingding, danken wij de gemeenschap van het dorp Mardingding.
De bewoners van Kuala danken wij in de personen van Pa
Nimai Sebayang, de Sibayak Kuala, en Basimat Pa Riswan
Sebayang, het dorpshoofd van Kuala.
We gedenken hier W. Middendorp, oud-controleur van de
Karolanden (1914-1919), die wij welhaast tot aan zijn
overlijden op ruim 90-jarige leeftijd (1976) assisteerden
bij de ordening van zijn materiaal betreffende Karo Batak.
Hij voorzag ons niet enkel van historisch belangwekkende
achtergronden, maar deelde ons zijn respect mee voor het
eigene van deze andere cultuur en zijn bewogenheid met
de Karo Batakse mens en diens samenleving.
Veel zijn we verschuldigd aan drs. Terbit Sembiring en
mej. Keriahen br. Purba S.H.
Terbit Sembiring (die in 1969 prof. Van den Steenhoven
begeleidde tijdens diens korte onderzoek in Karo-land)
introduceerde ons op onnavolgbare wijze in verschillende
dorpen. Mede aan de hand van de gesprekken die we tij-
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dens onze regelmatige contacten met hem hadden, konden
we onderzoeksgegevens inhoudelijk toetsen en onze wijze
van onderzoeken bijstellen; herhaaldelijk wees hij ons
erop het "hollandse denken", zoals hij dat noemde, te
verlaten en voerde hij ons mee in het denken van de
Karo.
Keriahen br. Purba, die ons tijdens een gedeelte van
het veldwerk en daarna tijdens de voorbereiding van
deze studie assisteerde, leidde ons naar een dieper en
meer genuanceerd begrijpen van verscheidene thema's in
de Karo Batakse cultuur; zij droeg ertoe bij, dat we
de dingen niet slechts kenden, maar ook konden doorvoelen.
De namen van haar twee mede-studenten die ons tijdens
het veldwerk assisteerden mogen we hier niet onvermeld
laten: Mayam Sebayang en Bersama br. Karo.
De uitvoering en ongestoorde voortgang van het veldwerk werd mogelijk gemaakt mede door de welwillendheid
van Indonesische instellingen, zoals: Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) te Jakarta; Fakultas Hukum
van de Universitas Sumatera Utara te Medan, en de decanen van deze faculteit (achtereenvolgens Bachtiar
Salim, Amru Daulay, Datuk Usman en Moh. Abduh); bijzonder erkentelijk zijn wij mevr. prof. mr. A. Abas Manopo
voor haar behulpzaamheid zowel in wetenschappelijk als
in fysiek opzicht, en prof. mr. Mahadi;
de diverse organen van civiel bestuur: Kantor Gubernor
van de Propinsi Sumatera Utara; de Bupati van de Kabupaten Karo en zijn staf, die evenals de beide Camat van
de Kecamatan Tiga Nderket en van Tiga Binanga ons hun
feitelijke medewerking hebben verleend; de Pengadilan
Negeri te Kaban Jahé: met name R.I.M. Peranginangin,
de toenmalige Ketua , toonde ons de problemen waarmee
de rechtspraak te maken kan hebben waar de adat en het
overheidsrecht elkaar raken.
In de personen van de professoren J.F. Holleman (em.
Leiden), Moh. Koesnoe (Surabaya) en A. Trouwborst (Nijmegen) danken wij allen die ons wetenschappelijk ge-
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inspireerd, begeleid en aangemoedigd hebben in de talrijke formele en informele gesprekken die we met hen
hadden, zowel bij de voorbereiding van het onderzoek,
tijdens de uitvoering van het veldwerk en gedurende de
voorbereiding van deze studie.
Voor hun medewerking aan het totstandkomen van deze
studie gaat onze bijzondere dank uit naar onze vakgenoten: Keebet en Franz von Benda-Beckmann, Els en Emile
van Rouveroy van Nieuwaal en Fons Strijbosch, die het
schema en de eerste ontwerpen van deze studie van hun
commentaar voorzagen. Wij hopen dat onze onderlinge samenwerking zich tot een nog hechtere zal ontwikkelen in
het belang van de gemeenschappelijk door ons beoefende
wetenschap.
De volgende personen, tenslotte, verdienen onze dank
voor de hulp die zij boden bij de afwerking van deze
studie:
F. Lokollo, die belangeloos het concept voor de Indonesische vertaling van de samenvatting schreef;
Gertie Starmans, die het concept voor de Engelse vertaling daarvoor maakte;
Hannie van de Put, die geassisteerd door Hans Veel het
manuscript uittypte;
Joseph Dihardjo voor zijn veelzijdige hulp;
en de medewerkers van de afdeling Fotografie en Reprografie van de A-faculteiten van de Katholieke Universiteit.
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SPELLING, AFKORTINGEN EN SYMBOLEN
Spelling
Het is niet te vermijden, dat in deze studie gebruik
gemaakt wordt van Karo Batakse (en enkele Indonesische)
woorden.
Zoveel mogelijk hebben we steeds waar een vreemde
term gebruikt werd, de verklaring daarbij gegeven; bovendien is achter aan deze studie een verklarende woordenlijst toegevoegd.
Er zijn enkele termen waarin fundamentele Karo Batakse concepten hun uitdrukking vinden, maar waarvoor onze
taal geen equivalent biedt. Die worden na verklaard te
zijn, verder onvertaald gebruikt.
We hopen dat de lezer zich de moeite zal getroosten
om zich de betekenis van deze termen eigen te maken.
Voor zowel de Karo Batakse als de Indonesische woorden wordt de sinds 1972 officiële Indonesische schrijfwijze aangehouden, die wat de uitspraak betreft als
volgt overeenkomt met de Nederlandse klanken:
Indonesisch
Nederlands
с
tj
j
dj
У
j
u
oe
De verschillende wijzen waarop in het Karo Bataks de
"e" wordt uitgesproken, worden aangegeven door accen
ten: é, è; de accentloos geschreven "e" wordt als toonloze "e" uitgesproken
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Afkortingen
Br
br.
С
Ch
Da
Fa
Hu
Indon.
KB

Brother
beru
Casus
Child(ren)
Daughter
Father
Husband
Indonesisch
Karo Bataks

M.A.
Mo
Nd.
P.
P.N.
P.T.
Si
So
Wi

Mahkamah Agung (Hoge Raad)
Mother
Nandé
Pa
Pengadilan Negeri (overhe idsrechtbank)
Pengadilan Tinggi (Gerechts
hof)
Sister
Son
Wife

Waar ons dat gewenst voorkwam, hebben we personen niet
bij hun eigen namen genoemd, maar initialen of fictieve
namen gebruikt.
In deze studie wordt op verscheidene plaatsen verwezen naar de casus in Band II. De tekst van iedere casus
daarin wordt per passage doorlopend genummerd. Daarnaar
wordt als volgt verwezen, bijvoorbeeld:
C.I.- 23, d.i. Casus I, passage 23; of
C.III-15/20, d.i. Casus III passages 15 t/m 20.
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Symbo:Len:

Δ
О

man
vrouw

=

huwelijk

Ψ

ontbonden huwelijk

h
i
I

/p\

afstammingslijn en kindertal
geen kinderen
kinderen niet nader aangegeven

V-^z

man of vrouw u i t de merga Peranginangin

/s\of ^ s j

man

/ T \ 0 \¿J

man of vrouw u i t de merga Tarigan

/ K \ o f CKJ

man of vrouw u i t de merga Karo-Karo

/G\of VV

man of vrouw u i t de merga Ginting

0

f

v r o u w

u

- j t de merga Sembiring
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INLEIDING
Deze studie beoogt een beschrijving te geven van een
bepaald aspect van de Adat Karo, dat aanknopingspunten
heeft met een gebied dat wij in Nederland gewoon zijn
te beschouwen als onderwerp van de studie van recht.
In de vooroorlogse periode werd voor de aanduiding van
dit gebied de benaming "Adatrecht"1 aangemunt, in het
2
huidige Indonesië voortlevend als "Никит
Adat" .
In de autochtone samenlevingen als de Karo Batakse,
waarop deze studie betrekking heeft, wordt tussen Adat
en de, van oudsher in deze sfeer niet geconceptualiseerde, begrippen "huknm adat" {adatrecht)
en "hukum" (recht)
niet onderscheiden3. Adat is er het kernbegrip, dat de
andere omvat die in de praktijk dooreen gebruikt worden.
Onder Adat kan worden verstaan: "The whole body of
teachings and their observance, which governs the way
of life of the Indonesian people and which has emerged
from the people's conceptions of man and world. It is
the 'path of life' of and for the people, arising from
its sense of ethics" 4 .
In deze studie worden centrale momenten beschreven
uit het ongeschreven recht in de Karo Batakse samenle
ving, waarin permanente organen met "wetgevende" en
"rechtsprekende" bevoegdheid ontbreken.
Meer dan in de meeste adatrechtsbeschrijvingen tot nu
toe het geval was, wordt hier dan ook aandacht besteed
aan de wijze waarop in concreto in de samenleving be
slissingen worden genomen en aan de criteria die daar
bij gehanteerd worden (rechtsvinding).
Algemeen (hoofdstuk 1 ) . Vooraf gaan enige algemene gege
vens met betrekking tot de Karo Batak en het gebied waar
in zij leven en enkele aantekeningen over het veldonder
zoek waarop deze beschrijving berust.
Maatschappelijke ordening (hoofdstuk 2 ) . Aan de ordening
van het maatschappelijk leven der Karo Batak ligt hun
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verwantschapssysteem ten grondslag. Centrale pijler
daarin is de eenheid van de drie verwantschappelijke
categorieën, waarin alle samenlevingsgenoten en groepen van samenlevingsgenoten zich aan elkaar verbonden
weten. Ieder individu is het middelpunt van een uit
deze categorieën opgebouwde eenheid.
Ook de naar buiten toe zich voordoende eenheid van
samenleven: het dorp, is naar binnen toe gevormd als
eenheid van deze categorieën.
Betrekkingen tot grond (hoofdstuk 3 ) . Zoals zo vele
andere volken in Indonesië, is ook de Karo Batakse
samenleving voor haar bestaan afhankelijk van de grond
"waarop zij woont, die haar voedt, die haar doden opneemt en haar beschermgeesten en voorouderschimmen
huisvest...".5
De betrekkingen van de gemeenschap en van afzonderlijke gemeenschapsgenoten ten aanzien van grond worden uitgedrukt door de grond te onderscheiden naar categorieën, in ieder waarvan een complex van bevoegdheden en verplichtingen besloten ligt.
Verdeling van grond (hoofdstuk 4 ) . Het moment bij uitstek waarop betrekkingen van afzonderlijke gemeenschapsgenoten in concreto en formeel tot uitdrukking worden
gebracht en de inhoud daarvan wordt aangegeven, is de
verdeling van door (voor)ouders nagelaten grond. Het
individueel handelen door deelgerechtigden ten aanzien
van de tot de onverdeelde nalatenschap behorende grond
wordt hier gesanctioneerd, en de betrekkingen van ieder
van hen (deelgerechtigden) tot verdeelde grond, én van
degenen die als niet-deelgerechtigden grond "ontvangen"
worden geformaliseerd.
Runggun: de institutie van formeel overleg (hoofdstuk
5 ) . Het verdelen van grond, het belangrijkste bestanddeel van een nalatenschap, is onderwerp van formeel
overleg en beslissing in een besluitvormingsprocedure
waarvoor het forum wordt gevormd door de eenheid van de
drie verwantschappelijke categorieën waarvan belangheb-
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benden <in casu de deelgerechtigden) het middelpunt vormen. In de Karo Batakse samenleving worden alle belangrijke besliásingen in de sfeer van de adat - zowel in
als buiten geschil - tot stand gebracht binnen deze institutie.
Casus (Band II). In de drie opgenomen casus wordt de
tekst weergegeven van hetgeen besproken werd in formeel
overleg (vunggun); dit ter adstructie van de in Band I
behandelde onderdelen van Adat Karo.
Het karakter van deze studie is niet theoretisch, maar
primair beschrijvend; het geboden materiaal moge dienstig zijn, enerzijds voor practici als beschrijving van
rechtswerkelijkheid, anderzijds voor theoretici als empirische achtergrond.

río ten

1. Zie: Van Vollenhoven, 1918:3-10.
2. Zie: Koesnoe, 1979:137 en Koesnoé, 1977:131 e.V.
3. In de Karo samenleving is de vraag wat "recht" en
wat "rechtens" is, met de komst van de koloniale
overheid (dat wil zeggen met de introductie van een
westers getint systeem van recht en rechtspraak) relevant geworden en dat tot op heden gebleven in het
kader van de nationale Indonesische eenheidsstaat
met zijn geünificeerd systeem van rechtspraak naar
westers model.
4. Zie Koesnoe, Report concerning a Research of Adat
Law on the Islands of Bali and Lombok 1971-1973,
Publikaties over volksrecht van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, vol. IV, 1977.
5. Ter Haar, 1939:54.

1
ALGEMEEN
1.1.

Inleidend

In dit hoofdstuk worden ter kennismaking met de Karo
Batak in kort bestek eer. aantal gegevens verstrekt van
demografische aard (1.2.1.) en wordt in een historisch
overzicht aandacht besteed aan bestuur en rechtspraak.
(1.2.2.). Daarbij steunen we voornamelijk op literatuur
die specifiek Karo Batak betreft, welke overigens niet
erg omvangrijk is (1.2.3.)
Voor het overige is de navolgende studie nagenoeg
uitsluitend gebaseerd op materialen, die werden verkregen door sociaal-wetenschappelijk (antropologisch)
veldonderzoek, dat door ons beiden ter plaatse werd
verricht. Aan enkele bijzondere aspecten van uitvoering en uitwerking van specifiek dit onderzoek zal afzonderlijk aandacht worden gegeven (1.3.) .

1.2.

Demografie

1.2.1. Land en volk
De Karo vormen, samen met de Toba-, Simalungen-, Pakpak-, Angkola- en Mandailing Batak het volk der Batak,
dat leeft op Sumatra in een gebied dat bestuurlijk samenvalt met de provincie Noord-Sumatra (hoofdstad Medan).
Het gebied der Karo, dat een oppervlakte heeft van ongeveer 5000 km 2 , strekt zich uit tussen Medan en het
Toba-meer (zie afbeelding). Dit gebied wordt onderscheiden in de laagvlakte (Dusun) en de Karo-Hoogvlakte. De
Dusun loopt vanuit de kust geleidelijk glooiend op tot
+_ 30 km ten zuiden van Medan en gaat dan over in een
steil omhoogrijzend bergmassief, dat de noordelijke begrenzing vormt van de hoogvlakte. De hoogvlakte wordt
aan de zuidzijde omsloten door de bergketen van de
Bukit Barisan. De bijna 400.000 Karo wonen nagenoeg
gelijkelijk verdeeld over de hoog- en de laagvlakte.
Daarbuiten verblijft een gering aantal Karo op Java
(voornamelijk Jakarta).
De hoogvlakte wordt beschouwd als het oorspronkelijke
woon- en cultuurgebied der Karo, waarvandaan later een
deel van hen uitzwermde naar de Dusun. Deze Dusun-Karo
ondergaan vooral aan de kust invloed van de aldaar gevestigde Maleise bevolking (taal, godsdienst) en urbane
invloeden (Medan). Tenzij uitdrukkelijk aangegeven, beperken wij ons in het vervolg tot de Karo van de hoogvlakte, op wie deze studie betrekking heeft.
De Karo-hoogvlakte is +_ 2000 km 2 groot. Over het hele
gebied liggen een groot aantal heuvels en bergtoppen
verspreid (de hoogste: Sinabung, 2451 m en Sibayak,
2212 m ) , waartussen het glooiende landschap wordt doorsneden door diepe ravijnen en onbevaarbare waterstromen.
Met uitzondering van het noordwestelijke gedeelte is de
"hoogvlakte vrijwel geheel ontbost.
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Afb. 1

Blik over een deel van de Karo Hoogvlakte.
Op de achtergrond de berg Sinabung, gezien
vanuit het zuiden.
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Afb. 2

Verspreidingsgebied der Karo Batak

provinciale grens
grenzen van het district
(Kabupaten)
doorlopende wegen
verspreidingsgebied der
Karo Batak

375 km
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grenzen van het district (Kabupaten)
grenzen van het sub-district (Kecamatan)
belangrijkste doorlopende wegen

Het bewoonde gebied varieert in hoogte van 700 tot 1400
meter, de temperatuur schommelt tussen de 10 en 32"C, de
regenval bedraagt gemiddeld 1700 mm. Globaal gesproken
zijn er twee seizoenen: een regenseizoen in de eerste
helft van het jaar, een droog in de tweede helft.
De Karo-hoogvlakte vormt binnen de provincie NoordSumatra een bestuurlijke eenheid, een "district" (kabupaten) met aan het hoofd een bupati.
De kdbupaten is
onderverdeeld in 10 "subdistricten" (kecamatanj,
ieder
onder een camat. De kecamatan omvatten ieder gemiddeld
28 dorpen, elk met aan het hoofd een kepala kampung
(dorpshoofd). Het doorsnee Karo-dorp telt ongeveer 800
tot 900 inwoners.
In de regionale hoofdstad Kaban Jahé (j^ 20.000 inwoners) zetelt het civiele en militaire bestuur, een politie-commando, een overheidsrechtbank {Pengadi tan Negern-) en een post- en telecommunicatiekantoor (telefoon
en telegraaf). Verder is Kaban Jahé het regionale culturele en commerciële centrum: tweemaal per week is er
een grote markt, er is een groot aantal winkeltjes, eeten drinkgelegenheden (voornamelijk gedreven door Chinezen) , enkele "hotels", een bus- en taxistation van waaruit verbindingen met andere delen van Sumatra worden
onderhouden, enkele benzinestations en wat ambachtelijke
klein-industrie. Verder treft men er middelbare scholen
aan, een ziekenhuis, missie- en zendingsposten, één moskee en één bioscoop.
Kaban Jahé vormt een knooppunt van doorgaande wegen
naar onder andere Medan (kust), Kota Cañé (Alas), Pematang Siantar (Simalungen) en Padang (Minangkabau). Op
dit wegennet zijn de meeste grote dorpen met een geasfalteerde weg aangesloten. Voor het overige bestaat er
tussen de dorpen een uitgebreid net van voetpaadjes,
soms verbreed tot redelijk, berijdbare verharde wegen.
Het gebied rond Kaban Jahé en Berastagi (met 10.000
inwoners de tweede grote plaats) is vanwege het koele
klimaat en de bodemgesteldheid zeer geschikt voor het
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verbouwen van Europese gewassen (onder andere aardappelen, tomaten, kool), die als cashcrops worden verhandeld.
Vóór de confrontatie met Maleisië rond de jaren '60
dankte de streek zijn hoge welvaart aan de export van gewassen naar Maleisië en Singapore. Heden wordt alleen
nog geproduceerd voor de handel naar Medan.
Elders op de hoogvlakte bedrijven de Karo sedentaire
landbouw (hoofdzakelijk rijst), primair voor eigen levensonderhoud. Shifting cultivation, waardoor een groot
deel van de hoogvlakte ontbost raakte, komt nagenoeg niet
meer voor. Naast rijst, die zowel op droge (jima) als
op natte velden (sabah) wordt verbouwd, worden voor de
handel gewassen geplant als maïs, aardnoten, peulvruchten, spaanse pepers.
1.2.2. Bestuur en rechtspraak
Van de pre-koloniale periode is weinig bekend, omdat
geschreven bronnen ontbreken. Het eigen schrift gebruiken de Karo niet om daarmee de geschiedenis op te tekenen. De mondelinge overlevering verhaalt in veschillende
versies hoe de Karo zouden afstammen van de Toba Batak.
Er zijn echter zo duidelijke Hindoe-invloeden (onder andere in religieuze ceremoniën en de namen van sub-clans)
dat de herkomst van tenminste een deel der Karo uit India bewezen wordt geacht1.
Van de invloed die Aceh in het verre verleden moet
hebben gehad, getuigde nog onder andere de in Karo bestaande instelling der "Raja Berempat" (vier vorsten),
die van Aceh'se oorsprong was en die later door de koloniale overheid werd gebruikt in de opbouw van de bestuurlijke hiërarchie.
Het eerste geregelde contact van het Nederlands-Indische Gouvernement met de Karo-bevolking stamt uit 1888,
toen de Controleur C.J. Westenberg belast werd met de
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zorg voor de aanraking met de Karo Batak . Hij maakte
verscheidene reizen door de laagvlakte en de hoogvlakte
ter peiling van de verhoudingen tussen de Karo onderling en hun houding tegenover het Gouvernement en ter
voorbereiding van vestiging van koloniaal bestuur.
Het "Nederlandsch Zendelinggenootschap" begon in 1889
met de kerstening van de Karo, mede op aandringen van
en financieel gesteund door de tabaksondernemingen in
de Dusun (Deli tabak), die op haar cultures schade ondervonden van het onaangepaste optreden van de "heidense
en ongecultiveerde Karo".Vanuit de Dusun (zendeling
Joustra) vestigde men zich weldra ook op de hoogvlakte
(zendeling Neumann).
Ondernemingen (plantages) zijn van meet af aan stelselmatig door het Gouvernement van de hoogvlakte geweerd. In 1904 werd de hoogvlakte feitelijk onder koloniaal bestuur gebracht, zij het met behoud van zelfbestuur. Dit gebeurde door ondertekening van de drie
artikelen tellende zogenaamde "Korte Verklaring" (van
onderwerping aan het Bestuur) door de Radja Berempat,
nadat deze door het koloniale bestuur tot inlandse vorsten waren verklaard, wat ze voor die tijd niet waren3.
"Daar het tot allerlei moeilijkheden zou hebben geleid
indien afzonderlijke overeenkomsten met de talrijke
landschappen (= urung, die werd begrepen als een federatie van dorpen, een dorpenbond; zie hierover later)
en zelfstandige dorpen ..;. werden die oeroengs en dorpen door ons (d.i. het Gouvernement) groepsgewijs reeds
dadelijk onder het bestuur gesteld der zoogenaamde
radja berempat van (de dorpen) Lingga, Baroedjahe, Sarinembah en Soeka, waaraan om politieke en administratieve redenen een vijfde, de sibajak van Koeta Boeloeh,
werd toegevoegd' .
De bestuurlijke (re)organisatie maakte gebruik van
bestaande instellingen, die echter bestuurlijke bevoegdheden kregen toebedeeld, die daaraan tot dan toe vreemd
waren geweest. De eigenlijke, staatkundig zelfstandige
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eenheid, de dorpswijk (kesain)
werd niet in de nieuwe
bestuurlijke organisatie opgenomen. De laagste administratieve eenheid werd het dorp onder één dorpshoofd
(penguZu), bijgestaan door een raad van de pengulu der
dorpswijken (pengulu kesain).
Een aantal dorpen werd
verenigd in een "dorpenbond" (urung) onder een "radja
oeroeng" en een raad van enkele van de belangrijkste
dorpspen^uZ-K. Enkele urung tesamen vormden een landschap
(kerajaccn of perbapaan) met aan het hoofd een raja
(vorst) of sibayak
(aanzienlijke; lett.: de rijke), bijgestaan door enkele raja urung5.
Behalve op politiek gebied waren deze nieuwe landschappen en hun hoofden nieuwe elementen, ook in de
adatrechbspraak die zo volledig mogelijk gehandhaafd werd, "zij
het natuurlijk gezuiverd van wat in strijd moest geacht
worden met een geordend bestuur of met eenvoudige begrippen van recht en menschelijkheid"6. Aldus werden
strafrechtelijke bevoegdheden door de koloniale overheid
aan zich getrokken. Vrijheidsberoving als straf werd ingevoerd: de eerste gevangenis (van bamboe!) werd gebouwd.
De tot dan toe veelvuldig voorkomende oorlogvoering tussen dorpen werd verboden, evenals vormen van "eigenrichting" (gijzeling: "in het blok zetten" = bayangken), slavernij en abortus.
In het materiële "adatprivaatrecht" werd niet actief
ingegrepen: handhaving daarvan werd overgelaten aan de
ingestelde organen. Dit neemt niet weg dat het tot dan
toe geldende recht veranderingen onderging onder invloed
van de sociaal-politieke (re)organisaties en van die op
het gebied van de rechtsbedeling. Enerzijds sloot de
nieuwe organisatie dan wel op een of andere manier aan
bij bestaande instellingen en was die althans niet volledig. cultuurvreemd. Anderzijds echter betekende de
formalisering van bestaande instellingen, het creëren
van nieuwe en de toekenning van nauwkeurig afgegrensde
en schriftelijke vastgelegde bevoegdheden daaraan, een
verstijving van het autochtone systeem.
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Ook op andere gebieden werden allerlei ontwikkelingen
op gang gebracht. Met de vestiging van het Gouvernement
op de hoogvlakte (de Controleur) begon de bouw van de
huidige stad Kaban Jahé, nabij het dorp Rumah Kaban Jahé.
Daarnaast werden in de loop van de tijd andere marktplaatsen, zoals Tiga Nderket en Tiga Binanga, als dorpen
gesticht. De hoogvlakte werd ontsloten door de aanleg
(in herendienst) van de verbindingsweg met de laagvlakte. Wegens zijn fraaie ligging en het koele klimaat ontstond nabij het dorp Rumah Berastagi een villa-dorp van
planters uit Deli.
In Kaban Jahé werd een waterleiding aangelegd, in Berastagi later een electriciteitscentrale, die tot heden
deze beide (en enkele omliggende) plaatsen van electriciteit voorziet.
Het Bataksch Instituut (opgericht in 1908, met als
doel studie van Batak volken) legde zich toe op ontwikkeling van ambachten (onder andere smeden, houtbewerking,
weven) en op de land- en tuinbouw (introductie Europese
gewassen). Door het Gouvernement werd begonnen met de
aanleg van kunstmatig bevloeide rijstvelden en, daarmee
samengaand, herverdeling van land. Hiermee samenhangende
problemen spelen tot op de dag van vandaag nog een rol.
Ziekenzorg werd ter hand genomen; vaccinatie tegen pokken, die tot dan toe periodiek (om de 8 à 12 jaar7) de
bevolking decimeerde, werd verplicht. Er werd een leprozenkolonie opgericht (te Lau Simomo), die door de zending werd verzorgd. Later werd te Kaban Jahé een ziekenhuis gebouwd.
Het onderwijs werd op gang gebracht. Een aantal scholen werd opgericht in Kaban Jahé, Berastagi en enkele
andere grotere dorpen. Sinds de nationale onafhankelijkheid is het onderwijs verder uitgebreid en hebben de
meeste dorpen een eigen basisschool (Sekolah Dasav) en
zijn er middelbare opleidingen in Kaban Jahé en Berastagi.
Missie en zending zijn tot op heden actief, maar hebben betrekkelijk geringe aanhang. In een aantal grotere
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plaatsen is wel een kerkgebouw te vinden, maar in het algemeen wordt in de dorpssamenlevingen de zogenaamde "Agama
Pemena" (lett.: de eerste, de oorspronkelijke godsdienst)
aangehangen. Onder invloed van de politieke ontwikkelingen rond 1965 staat een deel der Karo formeel (op papier)
als christen, slechts een zeer klein aantal als Islamiet
geregistreerd. Ofschoon de vestiging van het Nederlandse
koloniale bestuur op de Karo hoogvlakte in kort tijdsbestek grote veranderingen veroorzaakte op politiek, sociaal en economisch gebied ging dit gepaard met slechts
"little change in customs, the family system or in the
basic social structure generally"8.
In de turbulente tijd na de Tweede Wereldoorlog, gedurende de strijd om nationale onafhankelijkheid, werd het
bestuurlijk systeem, met een groot aantal van de mensen
die daarin hadden gediend, als koloniaal-feodaal geliquideerd. Deze tijd is niet alleen in bestuurlijk en judicieel opzicht uitermate bewogen geweest, maar ook in sociaal-politiek, algemeen cultureel en emotioneel opzicht
ligt hier een breekpunt.
De angst voor het optreden van het Nederlandse leger
tijdens de politionele acties en voor de alom opererende
Indonesische guerillatroepen (laskar)
deed de bewoners
van vele dorpen vluchten (mengongsi) naar de verlaten
oerwouden in het noordwestelijke deel van Taneh Karo en
in Alas. In een aantal gevallen staken zij zelf het eigen
dorp in brand (tactiek van de verschroeide aarde), soms
troffen zij bij terugkeer daarvan nog slechts de verbrande resten aan.
Gedurende de maanden dat men geëvacueerd was, raakte
het maatschappelijk leven grondig ontwricht: maatschappelijke eenheden (dorpen, wijken, huisbewoners) raakten uiteen, verwantschappelijke banden konden niet worden geëffectueerd, huwelijken konden niet tot stand komen en begravingen niet worden gedaan onder de begeleiding van de
daarvoor geëigende adatceremoniën.
Bij terugkeer deden zich, vooral in de verbrande dorpen,
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belangrijke veranderingen voor in het vestigingspatroon.
In weinig gevallen werden de meergezins
(adat)huizen
(bewoning op grond van verwantschappelijk verband) herbouwd. In de meeste gevallen gaf men de voorkeur aan de
bouw van individuele (eengezins)woningen. Dit gaf niet
alleen de dorpen een ander aanzien, maar had ook zijn
invloed op het maatschappelijk leven.
Na de onafhankelijkheid werd over heel Indonesië een
geünificeerd systeem van bestuur en rechtspraak gelegd.
Het laagste orgaan van centraal bestuur in Karoland is
de kepala kampung (dorpshoofd) op dorpsniveau, die over
van bovenaf toebedeelde bevoegdheden beschikt. Hij is belast met onderandere registratie van geboorten, huwelijk,
echtscheiding, overlijden; het innen van belastingen;
registratie van grond; verlenen van diverse vergunningen.
Hij wordt door de dorpsgenoten gekozen in democratische,
geheime verkiezingen en aangesteld voor een periode van
5 jaar; hij wordt niet gesalarieerd, maar ontvangt een
inkomen uit (kleine) heffingen voor verleende diensten.
Tegenover de hogere overheid is hij formeel de vertegenwoordiger van het dorp; hij treedt op als schakel tussen
de dorpsbewoners en de centrale overheid.
In het onafhankelijke Indonesië werd een op westerse
leest geschoeide rechterlijke organisatie geïntroduceerd
in drie instanties: Mahkamah Agung (Hoge Raad, cassatierechter) , Pengadilan Тгпддг (beroepsinstantie) en Pengaditan Negert (eerste aanleg). In het bestuurlijk district
kabupaten Karo is te Kaban Jahé een Pengadilan Neger-i gevestigd.
Niet alleen de koloniale organisatie van rechtspraak,
die gebaseerd was op autochtone instellingen, werd terzijde gesteld, maar ook de werkende, autochtone instellingen zélf werden niet formeel opgenomen in de nieuwe
structuur9.
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1.2.3. Studies met betrekking tot Karo Batak
Over Karo is betrekkelijk weinig gepubliceerd. De oudste literatuur specifiek over Karo is van de hand van de
zendelingen Joustra en Neumann, die over uiteenlopende
onderwerpen een groot aantal artikelen schreven, voornamelijk in de "Meededeelingen van wege het Nederlandsch
Zendelinggenootschap".
Meer in het bijzonder over recht der Karo Batak handelen onder andere de volgende publikaties:
Westenberg 1914, "Adatrechtspraak en adatrechtspleging
der Karo Bataks";
Enda Boemi 1925, "Het grondenrecht in de Bataklanden";
Middendorp 1929, "The administration of the outer Provinces of the Netherlands Indies"; en
1920, "Het recht van de sterkste";
Van den Steenhoven 1970, "The land of Kerenda"; en
1973, "Musyawarah in Karo-land";
Melalia/Peranginangin 1979 "Hukum Perdata Adat Karo Dalam
Rangka Pembentukan Hukum Nasional".
Van de niet specifiek op recht betrekking hebben de
studies noemen we de volgende :
Tamboen 1952, "Adat istiadat Karo";
Penny en Singarimbun 1967, "Economie activity among the
Karo Batak of Indonesia";
Singarimbun 1975, "Kinship, Descent and Alliance among
the Karo Batak", deze bewerking van
zijn dissertatie van 1965 is de laatste publikatie van betekenis over Karo.
In de jaren '70 werden ongeveer gelijktijdig 6 sociaalwetenschappelijke onderzoeken door niet-Indonesiërs,
waaronder het onze, in Karo-land verricht, die echter,
met uitzondering van enkele korte artikelen10,nog niet
in substantiële publicaties resulteerden.
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1.3.

Het veldonderzoek

Uitvoerenden. Het veldonderzoek, dat de grondslag is
waarop deze studie berust, werd tussen 1973 en 1978 gedurende ruim 2% jaar verricht door H. Slaats (jurist)
en K. Portier (antropologe) gezamenlijk.
Het was gericht op het verkrijgen van kwalitatieve gegevens, waartoe gebruik gemaakt werd van antropologische
onderzoekstechnieken als participerende observatie en (gerichte) vraaggesprekken.
In onze activiteiten te velde hebben we niet principieel
onderscheid gemaakt naar onze respectieve disciplinaire
achtergrond. Beiden hebben we dezelfde werkzaamheden verricht, waarbij slechts een zekere differentiatie werd gemaakt naargelang persoonlijke aanleg en vaardigheid. Daardoor gaf ieder van ons aan de werkzaamheden een eigen accent: vanuit mijn juridische achtergrond gaf ik enige
richting aan voor wat betreft de te onderzoeken thema's;
het lag op de weg van mijn vrouw de wijze van onderzoeken,
van benaderen, aan te geven en leidend op te treden bij
de feitelijke uitvoering van werkzaamheden.
Fasering. Het onderzoek werd hoofdzakelijk in twee Karo
Batakse dorpen verricht in drie perioden van in totaal
ruim 24 jaar: mei 1973 - april 1974; september 1974 - augustus 1975; februari 1977 - oktober 1977.
De eerste periode kan worden gekenmerkt als een tijd van
algemene oriëntatie in de onbekende samenleving, keuze van
en introductie in de als onderzoekseenheden gekozen dorpen, algemene verkennende onderzoekingen voornamelijk door
observatie, in toenemende mate later ook door participatie.
De tweede periode is er een van meer gericht werken op
een thematisch duidelijker afgebakend en beperkter terrein: meer selectieve observatie en beperkter participatie, grotere diepgang door gerichte vraaggesprekken.
De derde periode is nagenoeg geheel beperkt tot invulling en verdieping van een zeer specifieke vraagstelling,
geringe mate van participatie en selectieve observatie.
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De tussen de verschillende veldwerkperioden liggende
maanden werden in Nederland gebruikt voor ordening van
gegevens, voorlopige uitwerking, consultatie van vakgenoten en voorbereiding van de komende veldwerkperiode.
Hierdoor was het mogelijk om in toenemende mate toe te
werken naar een sterker gespecialiseerd en duidelijk gericht onderzoek, zonder dat aan het zien en weergeven van
de werkelijkheid geweld werd gedaan door gebrek aan voorkennis van autochtone instellingen en waarden, enz., of
door een al te sterk gepredisponeerd zijn door vooraf opgestelde of aangehangen theorieën, ideeën, vermoedens.
Oriëntatie. Het veldwerk werd begonnen met een algemene oriëntatie op het "veld": gedurende 3 maanden bezochten we vanuit de regionale hoofdstad Kaban Jahé, waar we
ons tijdelijk gevestigd hadden, een 20-tal dorpen in verschillende delen van de Karo-hoogvlakte.
De meeste van deze dorpen waren per motorfiets in één
dag te bereizen, met uitzondering van die in het moeilijk begaanbare en geïsoleerde noordwestelijke deel,
waarheen we een voettocht van vijf dagen maakten, die
deels door uitgestrekte oerwouden voerde.
Op een aantal van deze tochten, die voor ons de eerste
kennismaking waren met de Karo Batak in zijn eigen omgeving, werden we vergezeld door een begeleider, die uit
betrokken dorp of streek afkomstig was en die optrad als
gids, tolk en tussenpersoon.
Op grond van criteria, opgesteld aan de hand van de opgedane indrukken (ligging, infrastructuur, grootte, inwonertal, enz.), werd uit de bezochte dorpen een voor beginnend onderzoek geschikt geachte samenleving gekozen.
De keuze viel op het noordelijk in het gebied gelegen,
wat geïsoleerde kleine dorp Mardingding (600 inwoners)
om het onderzoek te beginnen. Als tweede en middelgrote
dorp, voor voortgezet onderzoek, werd Kuala gekozen, met
1000 inwoners, zuidelijk gelegen aan de grote weg MedanKaban Jahé-Kuta Cané. Het onderzoek in de diepte concentreerde zich op deze twee dorpen.
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Globale waarnemingen en incidentele onderzoekingen elders
in het gebied rechtvaardigen de indruk dat het beeld dat
de onderzochte eenheden opleverden, meer in het algemeen
ook relevant is voor de dorpssamenlevingen elders in Karo-land.
Woonomstandigheden. Voor de uitvoering van het onderzoek verbleven we nagenoeg ononderbroken in deze dorpen,
waar we op verschillende manieren gehuisvest zijn geweest.
Door het samenwonen met het gezin van het dorpshoofd van
Mardingding in diens eengezinswoning, waarin ons in het
begin van het onderzoek gastvrijheid werd verleend, hebben we leren deelnemen aan het gezinsleven. In de omstandigheden van beginnend onderzoek in het dorp legitimeerde het bovendien ons verblijf en onze activiteiten aldaar.
Na enkele weken gingen we zelfstandig wonen in een optrekje centraal in het dorp gelegen, van waaruit we het
komen en gaan van de mensen in het dorp konden gadeslaan,
waar we gemakkelijker bereikbaar waren voor eenieder en
waar we vrijer waren in de uitvoering van het onderzoek.
In Mardingding hebben we nadien gedurende een tijd van
in totaal ongeveer 6 maanden gewoond in een meergezins
adathuis, samen met nog vijf andere gezinnen. Binnen de
grote ruimte in het adathuis,
die deels gemeenschappelijk
gebruikt wordt, heeft ieder der gezinnen zijn niet zichtbaar afgescheiden eigen afdeling waar(in) zich het dagelijkse leven afspeelt. We hebben er ervaren welk een druk
het voortdurend en dicht bij elkaar samenleven met anderen op een mens legt, wat het vergt aan tolerantie en
beheersing om het samenwonen aangenaam en leefbaar te
houden. Aan de andere kant hebben we ervaren wat saamhorigheid, onderlinge hulp en wederzijds respect kan betekenen.
In het tweede dorp, Kuala, bewoonden we een wat buiten
het centrum gelegen individueel huis, dat mede plaats
bood aan de studenten die in deze latere periode met ons
samenwerkten (zie hieronder: "Assistentie").
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Het interieur gezien naar de noord-oostelijke hoek.
Links op de voorgrond een van de stookplaatsen die
gemeenschappelijk gebruikt worden door beide aan
grenzende gezinnen. De vijf verzonken liggende haardstenen zijn juist niet zichtbaar. Op de achtergrond
een tweede stookplaats, omgeven door huisraad.
Boven nog juist zichtbaar een van de zware draagbalken
uit één stuk, die met mankracht omhoog gebracht werden.
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Taal. Bij de uitvoering van het onderzoek hebben we ons
nagenoeg uitsluitend bediend van de Karo-taal, die we ons
ter plaatse rechtstreeks in de praktijk (vanuit het Indonesisch) hebben aangeleerd. Alleen tijdens de algemene
veldoriëntatie maakten we gebruik van tolken, daarna,
vanaf onze vestiging in het dorp, niet meer.
Daar hebben we ons aanvankelijk beholpen met het tevoren in Nederland geleerde Indonesisch (Bahasia
Indonesia) , dat door sommige Karo (met name oudere vrouwen)
niet of niet voldoende werd verstaan en gesproken.
Onze passieve en actieve beheersing van de Karo-taal
ontwikkelde zich zodanig, dat we ook de formele besprekingen (runggun) goeddeels konden volgen en daarover
adequaat van gedachten konden wisselen.
De hieronder toegevoegde casus werden grotendeels door
onszelf vertaald.
Opname in familie. Vrij kort na onze vestiging in Mardingding werd ieder van ons opgenomen in een van de voorkomende patrilineale verwantengroepen (mevga), doordat
we ieder door een ouderpaar werden "geadopteerd", dat wil
zeggen aangenomen als kind, beschouwd werden als zoon,
resp. dochter. Dit ging zonder veel ceremonieel door de
mededeling daarvan door betrokkene in aanwezigheid van
een grote groep van verwante dorpsgenoten. Aldus werd
H. Slaats als zoon aangenomen door het voormalige dorpshoofd, en ging voortaan door het leven met diens achternaam, Perangin-angin Singarimbun, de naam van de familiegroep die het dorp stichtte. K.Portier ging behoren tot
een van de families waaruit Perangin-angin Singarimbun
te Mardingding bij voorkeur vrouwen ten huwelijk neemt:
zij werd Ъе и Sembiring Gurukinayan (Ъе и is de aandui
ding voor vrouw). Als behorend tot deze families en on
der deze namen zijn we verder bekend gebleven gedurende
het hele onderzoek, tot zelfs buiten Karo-land.
Door onze opname in een mevga kregen we plaats in het
netwerk van verwantschappelijke betrekkingen, die de
-24-
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met wie we gedurende bijna
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Onze dochter Kartini (die als baby van een jaar
met ons meeging naar Karo land) in de woonafde
ling (jabu)
van haar Karo Batakse grootouders.
V.l.n.r.: Kartini, haar mama (MoBr), haar kaka
(MoSiDa), haar nini bulang
(MoFa) en, op de rug
gezien, een van haar ЪІЪІ (MoSi) die bezig is
met de bereiding van het avondeten.
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maatschappelijke verhoudingen bepalen. Daardoor leerden we
de werking kennen en beheersen van het systeem in de praktijk, die gecompliceerder is dan de theorie welke ons
reeds bekend was uit de literatuur1 .
Opname in een Karo-familie van een niet-Karo is niet altijd slechts een vriendelijke folkloristische geste ter
ere van een gast. Te kunnen refereren aan verwantschappelijke banden met overige dorpsgenoten en zich verwantschappelijk kunnen identificeren, is een voorwaarde om als
volwaardige een plaats te hebben in het maatschappelijk
leven, dat berust op het netwerk van verwantschappelijke
banden tussen de samenlevingsgenoten. Kan men dit niet,
omdat men niet is opgenomen in een der Karo Batakse families, dan blijft men "buitenstaander", vreemde.
Bevolkingsonderzoek. In samenwerking met de dorpshoofden
die daarvoor de nodige census-gegevens boden, stelden we
een overzicht samen van de bewoners van beide dorpen, dat
gegevens bevatte als: naam, familienaam, samenstelling van
het gezin, leeftijd, enz. Later werd dit aangevuld met
aanduidingen van de verwantschappelijke betrekkingen, die
wij ten opzichte van ieder van hen innamen.
Genealogieën. De genealogische gegevens die ons door een
groot aantal informanten verstrekt werden, tekenden we op
in genealogieën, waarin de verwantschappelijke betrekkingen tussen de dorpsgenoten onderling tot uitdrukking komen.
Er waren informanten die, uitgaande van zichzelf, zonder
moeite uit eigen herinnering een genealogie opgaven van
vijf generaties diep, meer dan 200 personen omvattend.
Door het verwantschappelijk systeem behoort het reproduceren van genealogische betrekkingen tot de dagelijkse
bezigheden van de Karo. Het optekenen van genealogieën
werd dan ook als een aangename bezigheid ervaren, die op
zich volkomen onschuldig was, maar die vaak aanleiding gaf
tot bespreking van allerlei andere onderwerpen, onder andere van meer persoonlijke, intieme of problematische
aard.
-27-

Gegevens betreffende grond. Aan de hand van gegevens
van dorpshoofden en met behulp van vraaggesprekken met
individuele dorpsbewoners maakten we een inventarisatie
van het totale grondareaal van ieder der dorpen, gespecificeerd naar de verschillende velden-complexen daarbinnen, wat er verbouwd werd, enz. Deze opgaven werden
in de loop van het onderzoek, onder andere aan de hand
van individuele vraaggesprekken, voortdurend geverifieerd en uitgebreid.
Onderzoeksbereik. Het onderzoek strekte zich, met name
gedurende de eerste periode, uit tot al hetgeen zich in
de samenleving aan ons voordeed zonder systematische beperking, zowel aan "gewone" dagelijkse bezigheden, als
aan "buitengewone" aangelegenheden zoals huwelijkssluiting, ceremoniële haarwassing (evpangiv
ìcubau) , zaaien
en oogsten en de ceremoniën daaromheen, het "naar huis
roepen" van de geest van een overledene (perumah
bégu),
behandeling van ziekten, gebeurtenissen rond overlijden,
conflicten, enz.
Veel van deze belangrijke momenten in het leven der
Karo Batak worden gemarkeerd door formele besprekingen
(rmnggun)
binnen een groep van mensen, die in een bepaalde verwantschappelijke verhouding tot elkaar staan. Talrijke ervan hebben we bijgewoond, zonder daarin actief
te participeren. Van een aantal vunggun maakten we geluidsopnamen; onder andere de toegevoegde casus zijn
uitwerkingen daarvan.
In toenemende mate zijn we het onderzoek gaan richten
op die onderwerpen, die in een agrarische samenleving
als de Karo Batakse van groot belang geacht worden: betrekking van de mensen tot de grond, hun handelen ten
aanzien daarvan, de overgang van grond van generatie op
generatie.
We concentreerden ons voornamelijk op die formele besprekingen (runggun)
die daarop betrekking hadden en
voerden een aantal gerichte vraaggesprekken met geselecteerde informanten. Daarbij hanteerden we (in een latere
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fase van het onderzoek) als richtlijn een vragenlijst,
die we opstelden op grond van onze ervaringen in voorafgaande perioden en met gebruikmaking van in de Karo-samenleving gebruikte concepten en terminologie. Combinatie
van gegevens leidde tot wat zou kunnen worden aangeduid
als "genealogieën van land": overzichten van overgang en
verdeling van het land van generatie tot generatie.
Informanten. Een groot aantal mensen, zowel mannen als
vrouwen, in de onderzochte dorpen en daarbuiten werden
als informant geraadpleegd al naargelang we de indruk
hadden dat zij terzake doende en betrouwbare mededelingen konden en wilden verstrekken.
De kring van informanten is niet a priori en systematisch beperkt geworden tot diegenen die op grond van een
bepaalde status in de samenleving geacht werden "het te
weten", zoals dorpshoofden, "oudsten" of adatkenners en
dergelijke. Sommigen van dezen bleken een zekere neiging
te hebben om in hun mededelingen een persoonlijke filosofie, een abstract en ideaal-typisch beeld te geven van
wat zij als "adat" beschouwen. Deze bespiegelingen van
"adatprominenten" maakten met de "volkse" lekentoelichtingen ten aanzien van concrete feiten, gebeurtenissen en
toestanden, deel uit van het totale beeld van de te beschrijven werkelijkheid.
Incidenteel is gebruik gemaakt van andere informatiebronnen dan welke hierboven werden aangegeven. Door instellingen van civiel bestuur, zoals de districtsbestuurder (bupati)
en diverse afdelingen van zijn bureau te Kaban Jahé en verscheidene subdistrictsbestuurders (camat)
werden ons algemene en bijzondere statistische gegevens
verstrekt betreffende de regio en de bevolking.
Gegevens met betrekking tot de (wettelijk verplichte)
registratie van grond bij het "Kantor Agraria" bleken
ons, ondanks herhaalde pogingen, om onduidelijke redenen
niet te kunnen worden verstrekt.
We hebben een aantal zittingen bijgewoond in de rechtbank (PengadiZan Negert) te Kaban Jahé, meestal naar aan-29-

leiding van gebeurtenissen in de beide onderzoeksdorpen
of de omgeving daarvan.
Op beperkte schaal werd inhoudelijk vonnis-onderzoek
gedaan. Uit de registers van de rechtbank (voor zover
aanwezig) stelden we een overzicht samen van gegevens
betreffende behandelde privaatrechtelijke zaken, omvattende: in geschil betrokken partijen, woonplaats, aard
van de zaak, uitspraak, enz.
Met de toenmalige President (Ketua Pengadilan
Negert)
behandelden we in persoonlijke gesprekken onderwerpen
als zijn visie op adat(recht), de aansluiting daarvan
bij en de opname in de rechtspraak naar overheidsrecht,
ontwikkeling/modernisering van het rechtsleven, aanpassing aan nieuwe behoeften, enz.
Assistentie. In de tweede periode van het onderzoek
(september 1974 - augustus 1975) werden delen van de onderzoekswerkzaamheden verricht in samenwerking met drie
Karo Batakse doctoraal studenten van de rechtenfaculteit
van de Universitas Sumatera Utara te Medan. Zij werden
door ons geselecteerd na afloop van een korte theoretisch-praktische onderzoekstraining. Als assistent werkten twee van hen gedurende vijf maanden onafgebroken met
ons mee.
Enerzijds deden zij in het kader van ons onderzoek ervaringen op in de praktijk met een manier van onderzoeken
die hun tot dan toe niet bekend was. Anderzijds voegden
zij met hun achtergrond als Karo dimensies en nuanceringen toe, die ons anderes ontgaan zouden zijn.
Uitwerking. Daar het onderzoek door ons beiden
gezamenlijk was voorbereid en uitgevoerd, en ook de voorlopige uitwerking van gegevens werd gedaan zonder daarbij
thematische onderscheidingen te maken, lag het voor de
hand dat ook K. Portier intensief betrokken was bij de
voorbereiding van deze beschrijvende studie door de terbeschikking stelling van haar aandeel in het materiaal
en door uitwerking daarvan.
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In dat verband heeft ook zij zich bezig gehouden met onder andere :
- bestudering en voltooiing van aantekeningen en rapportages
- ordening van gegevens overeenkomstig eenzelfde systeem
van classificeren
- samenvoegen van bijeenbehorende gegevens uit aantekeningen van beider hand
- voortdurende uitwisseling en verificatie van ieders persoonlijke ervaringen, herinneringen en indrukken.
Ook in de verdere totstandkoming van deze beschrijvende
studie was zij intensief betrokken door het voortdurend
overleg (samenspraak), dat we voerden naar aanleiding van
allerlei kwesties die zich daarbij voordeden.
In het bijzonder heeft zij daarin een zelfstandige bijdrage geleverd door het vertalen en bewerken van de drie
toegevoegde casus (Band II).
Transcriptie van deze, en andere, casus werd voltooid
in samenwerking met onze onderzoeksassistente, mw.mr.
Keriahen Purba, gedurende haar verblijf van 6 maanden in
Nederland (1979-1980). Zij droeg bij tot oplossing van
specifieke taalkundige problemen en tot het beter verstaan
van de casus, in het bijzonder van die welke ook zij had
bijgewoond.
De gegevens en onze bewerking daarvan voor deze studie
hebben we met haar op verschillende punten geverifieerd,
aangevuld en geïntensiveerd. De verantwoordelijkheid
hiervoor ligt echter geheel bij ons.
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Noten
1. Zie o.a. Tideman, 1936.
2. Westenberg, 1914:461.
3. De maatschappelijke opbouw van de Karo Batakse samenleving, die zal worden uiteengezet in hoofdstuk 2,
laat ook welhaast een absoluut hoofdengezag niet toe.
4. Westenberg, 1914:464.
5. Middendorp, 1929a: 54 e.v.
6. Westenberg, 1914:464.
7. Nog ten tijde van het onderzoek (1973-77) waren er
oudere Karo Batak die, zoals met name in de pre-koloniale tijd algemeen gebruikelijk moet zijn geweest,
leeftijden uitdrukten in remê, dit is de periode tussen twee pokken-epidemieën. Zie ook Middendorp, 1920:
148.
8. Penny en Singarimbun, 1967:33.
9. Zie o.a.: Gautama en Hornick, 1972; Damián en Hornick, 1972; Von Benda-Beckmann, F. en Κ., 1980.
10. Zie o.a.: Berita Kajian Sumatera, 1974, Vol. III,
no. 2.
11. Vnl. Singarimbun, Μ., "Kinship and Affinal Relations
among the Karo of North Sumatra", ongepubliceerde
dissertatie, 1965.
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2
MAATSCHAPPELIJKE ORDENING
2.1. Inleidend

л

De Karo Batak onderscheiden zichzelf in vijf patrilineale verwantschappelijke ordeningseenheden (merga), ieder
daarvan weer onderverdeeld in een 16-tal kleinere eenhe
den (merga).
ledere Karo behoort door geboorte tot een van deze mevga, die in beginsel exogaam zijn en waartussen verbanden
gelegd worden door a-symmetrische huwelijken (2.2.2.).
Daarmee staan in verband de drie Karo Batakse verwant
schappelijke categorieën:
- senina: de eigen patrilineale afstammingseenheid
- anakberu: de afstammingseenheid aan welke men vrouwen
uit de eigen groep ten huwelijk geeft
- kalimbubu: de afstammingseenheid uit welke de eigen
, groep vrouwen huwt.
Tesamen vormen deze categorieën een eenheid waarnaar door
de Karo verwezen wordt als "de drie volledig" (sangkep
si telu).
Deze eenheid vormt naar Karo Batakse opvatting
de voorwaarde voor het bestaan van een menselijke samenleving naar adat.
Mede omdat verwantschappelijke banden niet louter individueel zijn, maar zich (classificatorisch) uitstrekken
tot verwantengroepen, kunnen alle Karo Batak zich aan elkaar relateren in termen van verwantschap (2.2.3.). Iedere Karo vormt aldus het middelpunt van een op deze wijze
gestructureerde drieëenheid en tegelijkertijd is iedere
Karo met iedere andere verbonden in één van deze drie
hoedanigheden.
Ook de zich naar buiten toe als autonome eenheid voordoende dorpssamenleving is naar binnen toe gestructureerd
als de eenheid van de drie verwantschappelijke categorieen, gecentreerd rond de patrilineale afstammingsgroep van
de dorpsstichter (2.3.).
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Deze categorieën concretiseren zich tot drie onderscheiden groepen die, wat de deelnemers betreft, verschillend van samenstelling zijn naar gelang de aangelegenheden waarin en de persoon (of de groep van personen)
rondom wie zij optreden. Rondom een individu in aangelegenheden zijn gezin betreffend bijvoorbeeld, treden in
de zich tot groepen vormende categorieën andere personen
op dan in aangelegenheden de gehele dorpssamenleving betreffend, waarin de veel grotere groep van dorpsgenoten,
zich verwantschappelijk relaterend aan de anak tccneh, in
onderscheiden groepen betrokken is.
De eenheid van de drie categorieën (sangkep si telu) kan
dan ook worden beschouwd als de "rechtsgemeenschap", welke in concreto een meer of minder inclusieve groep mensen
kan omvatten (2.4.)

2.2.

Genealogische ordening

2.2.1. Inleidend
De Karo Batakse conceptie ten aanzien van zijn samenleving wordt weergegeven in het veel gebruikte gezegde:
"Merga si lima
"De Vijf Merga
Tutur si Waïuhy
de Acht Verwantschappelijke verhoudingen
Sangkep si Telu"
de Bundel van Drie (verwantschappelijke
categorieën".
Dit betekent: - er zijn vijf merga, ofwel: het Karo-volk,
de Karo Batakse volksstam bestaat uit vijf merga, iedere
Karo behoort tot één van deze merga;
- iedere Karo kan zich ten opzichte van iedere andere Karo identificeren in termen van één van de acht verwantschappelijke verhoudingen die zij kennen;
- iedere Karo is het middelpunt van een drieledige verwantschappelijke eenheid rondom hem of haar.
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2.2.2. Merga si lima
Met de aanduiding "merga si lima" onderscheiden de Karo Batak zich als "volk" (bangsa kalak Karo, lett.: het
volk van Karo-mensen, d.i. het Karo-volkJ van de andere
Batak1.
Ieder van deze vijf merga draagt een eigen naam, evenals de ook met de term merga aangeduide samenstellende
onderverdelingen daarin. In Tabel 1 wordt daarvan een
overzicht gegeven.
Singat.imbun (1975:71) identificeert de Karo Batakse
merga §ï-s "patricians" en stelt ten aanzien daarvan vast
dat "the Karo clan is not a corporate group. Its members
are dispersed throughout Karoland, own no property in
common, have no chief, possess no common emblem or ritual center, and on no occasion do they assemble as a group.
... Strictly speaking Karo clans are not descent groups;
they are mere aggregates of named groups, here termed
subcläns, which have no history of common origin and
which do not regard themselves as agnatically related to
one another" (1975:72).
Met betrekking tot de "subclan" zegt hij verderop, dat
die "is the highest-order patrilineal descent group....
The members of each subclan are said to descend from a
common ancestor; each subclan has a specific name, a history of origin, and certain taboos are common to all its
members" (1975:76).
Maar ook de subclans "like clans, are not corporate
groups. In no economic, religious or political activities do they act as wholes, nor are their members jurally or morally liable for one another's actions"(1975 :81) .
We zullen ons hier niet begeven in de (theoretisch-antropologische) vraag of terecht de Karo Batakse merga
als een clan, resp. subclan kan worden beschouwd. We zullen voortaan voor deze verwantschappelijke ordeningsgrootheden de termen "merga" en waar dat nodig is ter onderscheiding, "sutimerga" gebruiken.
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Tabel 1 Overzicht van de Karo Batakse merga

GINTING

ΚΑΡΟ KARO

Ajartambun

-

»

•

2

PERANGIN-AN
·*• Pinem

Barus

Babo

-> Bukit

Beras

Jung

Jadibata

Gurusinga

Sebayang
~

-> Bangun

Bukit

->- Kaban

Benjerang

Garamata

->- Kacaribu

Kacinabun

Gurupatih

->- Kemi t

Sugi hen

-> Ketaren

Suka

-

»

•

Mani к
Munte

-

>

•

Tumangger

->- Kei i at

Purba

Mano

Samura

Namohaji

Sekali

Penggarun

Sinubulan
-»- Sinuhaji

Jawak
Seragih

Sinukaban

Sinusinga

-> Sinulingga

Capah

-> Sinuraya
-

>

•

-

»

•

Laksa

Sitepu

-> Pincawan
•*• Perbesi

-> Singarimbun
^ Sinurat
-> Sukatendel
-> Tanjung

Surbakti
Ι

Ulunjandi
Uwir
->· Kuta Bul uh
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SEMBIRING

TARIGAN

Muham

Bondong

Pandia

Jampang

Colia

Ganagana

Gurukinayan

Gerneng

Berahmana

-»• Gersang

Bunuhaji

Pékan

Busuk

Purba

Depari

Selangit

Pelawi

-*• Sibero

Kei ing

-> Tambak

Mi lal a

Tambun

Pandébayang

Tegur

Sinukapur

->• Tua

Tëkeng
exogame eenheid

Keloko
Kembaren
Sinulaki
Sinupayung
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->• Aan ons uit eigen
waarneming bekende

merga

ledere Karo behoort tot één van deze vijf mevga en meer
in het bijzonder tot één van de submerga daarbinnen. Men
kein niet tegelijkertijd zich rekenen tot meerdere mevga.
Tussen de mergo, en zijn onderverdelingen, de submerga, is
geen verband van hiërarchische ondergeschiktheid, evenmin
als tussen de vijf mevga onderling, noch is er onderscheid
naar maatschappelijk aanzien.
Het behoren tot een bepaalde merga wordt bepaald door
afstamming: men behoort tot de merga van de vader, met
andere woorden: de merga wordt patrilineaal voortgezet.
In bijvoorbeeld de naamgeving komt dit tot uitdrukking,
doordat kinderen, zowel zoons als dochters, de merga- en
de sübmerga—naam van de vader dragen als "familienaam".
De kinderen van iemand die behoort tot bijvoorbeeld Perangin-angin Singarimbun dragen dezelfde naam, echter
vrouwen onder toevoeging van "beru", afgekort "br." (bijvoorbeeld: br. Perangin-angin Singarimbun).
Ook na haar huwelijk blijft een vrouw behoren tot haar
oorspronkelijke merga en snbmerga en de naam daarvan als
haar eigen naam gebruiken; zij neemt niet die van haar man
over, noch gebruikt ze haar eigen familienaam in combinatie met die van haar man. In de gevallen dat men naar een
getrouwde vrouw (bijvoorbeeld: br. Perangin-angin Singarimbun) wil verwijzen met de familienaam van haar echtgenoot (bijvoorbeeld: Sembiring Pelawi), gebruikt men de
volgende specifieke aanduiding: Nandé X (d.i. moeder van
X) br. Perangin-angin
Singarimbun,
¿ê Sembiring
Pelawi,
ofwel kortweg: Nandê X ¿ê Sembiring
Pelawi.
In de praktijk worden meestal de merga- en sxitmerganamen niet steeds tezamen gebruikt, maar wordt volstaan
met het noemen van één van beide. In het dagelijkse spraakgebruik spreekt men bijvoorbeeld over Ginting en Tarigan,
zonder verder naar snbmerga te onderscheiden, of over Singarimbun en Pelawi, wetende dat in deze laatste gevallen
die sMÌmerga behoren tot de merga Perangin-angin, resp.
Sembiring.
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Een aantal van de submerga-namen zijn tevens de naam
van een dorp. Suka is zowel de naam van een submer^a der
Ginting als de naam van een dorp nabij Kaban Jahé; Bangun
is een submergo. van Perangin-angin en tegelijk ook de
naam van een dorp nabij Mardingding; Gurukinayan is een
submerga van Sembiring, tevens de naam van een dorp. Hiermee wordt uitgedrukt dat die bepaalde submerga geacht
wordt het dorp gesticht te hebben. Anders gezegd: leden
van deze snbnerga "horen thuis" in dat dorp, ze hebben
dáár hun oorsprong.
Niet alleen de submerga, waarvan dat in de naam tot
uitdrukking komt, maar nagenoeg alle andere kennen aldus een of meer dorpen die aangemerkt worden te zijn gesticht door (voorouders van) betreffende submevga^.
In deze laatste gevallen wordt dat tot uitdrukking gebracht door toevoeging van de naam van het dorp aan die
van de submerga. Zo worden binnen de submerga Singarimbun
Onderscheiden: Singarimbun Mardingding, Singarimbun Temberun, Singarimbun Kuta Mbaru en Singarimbun Tanjung Merawa.
De stichters van een dorp en hun nakomelingen worden
aangeduid als "anak taneh" (lett.: kinderen van het land)
of als "bangsa taneh" (lett.: volk van het land) van het
betreffende dorp.
Zo'η met de naam van het gestichte dorp aangeduid on
derdeel van de submerga wordt door Singarimbun een "line
age" genoemd, die "... is not a local group. It is a
unilineal descent group..." (1975:82).
Onderscheid moet worden gemaakt tussen de lineage als
zodanig en de groep gevormd door leden van de lineage,
die in het dorp van oorsprong wonen. Het behoren tot een
lineage heeft in beginsel niet te maken met het feitelijk
woonachtig zijn of verblijven in dat dorp. Ook al woont
men sinds meerdere generaties in een dorp, waarvan een
andere {sub)merga de stichter is, dan blijft men toch be
horen tot de lineage van eigen oorsprong en gaat men
nooit behoren tot de stichterslineage van het dorp waar
men woont. Ook al leven sinds meerdere generaties leden
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Afb. 7
Sabar (Pa Sarmin)
Singarimbun, het
voormalige dorpshoofd van Mardingding, geflankeerd
door (links) zijn
(classificatorische) vader
Mbergoh Singarimbun en (rechts)
zijn zoon Sarmin,
het toenmalige
dorpshoofd
(1974)

Afb. 8
Pa Niraai Sebayang
(de Sibayak Kuala)
en zijn (classificatorische) zoon
Basimat Sebayang,
toenmalig dorpshoofd van Kuala
(1974)
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van (submergez) Singarimbun Mardingding in bijvoorbeeld
het dorp Kaban Jahé, dat door Karo-Karo Furba werd gesticht, dan toch blijven zij Singarimbun Mardingding.
In Mardingding leefden bijvoorbeeld een aantal mensen
van de mevga Tarigan, die zichzelf rekenden en aanduidden als behorende tot de anak taneh in het dorp Kebayaken
waarvan zij afkomstig waren, ofschoon ze al minstens vijf
generaties geleden vandaar weggetrokken waren en de meesten van hen dat dorp zelfs nog nooit gezien hadden.
De diepte van een lineage, waarmee de ouderdom van het
dorp dat door deze lineage werd gesticht samenvalt, is
niet met exactheid te bepalen. Geschreven geschiedenis
en opgetekende genealogieën, waaruit die ouderdom zou kunnen worden afgeleid, kent de Karo niet.
De herinnering waarop mensen steunen blijkt in de praktijk niet verder dan een (overigens respectabele) zeven
generaties terug te gaan en is met name in de oudere generaties minder betrouwbaar, onder andere ten gevolge van
het zogenaamde "telescopisch effect" (d.i. het bij weergeven van genealogie in- of uit elkaar schuiven van generaties) **.
Van het verband tussen de verschillende lineages der
Singarimbun in Mardingding konden op grond van verstrekte
informaties verschillende reconstructies gemaakt worden;
hoe dat verband nu precies lag, was niet bekend.
In de meeste dorpen wordt op grond van hetzelfde criterium (stichting) nog verder onderscheiden in kleinere
unilineale afstammingseenheden, die door de Karo worden
aangeduid door aan de submer^a-naam de term "Rumah"
(lett.: huis) te laten voorafgaan. Bijvoorbeeld Singarimbun Mardingding onderscheidt zich naar binnen in: Singarimbun Rumah Julu, Singarimbun Rumah Jahé, Singarimbun
Rumah Gerga en Singarimbun Rumah Kurungmanik. Sebayang
Kuala onderscheidt zich in: Sebayang Rumah Nderpih en
Sebayang Rumah Julu5.
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Deze kleinere unilineale eenheden leiden hun bestaan
af van een veronderstelde (meestal niet feitelijk bekende) voorouder, aan wie de stichting van de betreffende
"Rnxnah" wordt toegeschreven. Zij worden op hun beurt weer
onderscheiden in nog kleinere eenheden, die, alhoewel ze
van verschillende omvang kunnen zijn (de een meer inclusief dan de ander), alle worden benoemd met de term "jabu"
(lett.: woonafdeling in een meergezinsadathuis; hier: gezin, "nuclear family", een ouderpaar en kinderen, de
"inhoud" (d.i. bewoners) van zo'n woonafdeling {isi
jabu).
De in omvang op de kleinste jabu (ouderpaar plus kinderen) volgende eenheid wordt aangeduid als .jabu sada Bapa
(lett.: gezin van één vader) en omvat de gezamenlijke gezinnen van broers. Daarop volgt de jabu sada Nini (lett.:
gezin van één Nini, lett.: grootouder, hier: grootvader),
omvattend alle gezinnen van de mannelijke nakomelingen
van één Nini. Omdat de term "nini" niet alleen wordt gebruikt voor "grootvader" (vaders vader), maar ook voor
overgrootvader (welke ook wel wordt aangeduid als nini
sada navi, lett.: grootvader en nog één (generatie) meer6)
kan de jabu sada Nini ook een meer inclusieve groep van
mensen omvatten (zie figuur 1).
In Kuala werd voor de sada nini groepen de term "ripé"'7
gebruikt: in totaal werden er negen onderscheiden". In
Mardingding, waar gelijksoortige eenheden bestaan en functioneren, werd daarvoor de term ripê niet alleen niet gebruikt, maar was die bij velen als zodanig ook niet bekend.
fig. 1
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De verschillende mevga en sMìmevga der Karo zijn en worden voortdurend aan elkaar verbonden door huwelijken9 tussen de leden ervan. Deze huwelijken zijn exogaam, dat wil
zeggen huwelijken mogen alleen worden aangegaan tussen
leden van verschillende verwantschappelijke eenheden; mannen en vrouwen die behoren tot eenzelfde eenheid mogen
niet met elkaar huwen. De exogamie geldt strikt:
a. op mer^a-niveau voor Ginting, Karo-Karo en Tarigan.
b. op submerja-niveau voor Sembiring en Perangin-angin.
Binnen deze merga mogen tussen bepaalde submevga wèl
huwelijken worden aangegaan.
De зпЪте да van Sembiring vormen twee groepen waarvan
de submerga van de ene groep huwelijken kan aangaan met
die uit de andere10. Binnen de merga Perangin-angin zijn
het de submevga Pinem en Sebayang, die met de overige
sutmerga van Perangin-angin een huwelijk mogen aangaan.
Onderlinge huwelijken binnen de aangegeven groepen zelf
zijn niet toegestaan.
In Tabel 1 zijn door accolades de exogame eenheden aan
gegeven. Van suïmevga, tussen leden waarvan wel huwelijken
mogen worden aangegaan wordt gezegd dat die "si empon"
zijn (lett.: om te huwen, men kan huwen).
In betrekkelijk zeldzame gevallen komt het voor dat huwelijken worden gesloten, in strijd met deze strikte exogamie-regels. Deze worden dan echter meestal gesloten
buiten de eigen Karo omgeving, dat wil zeggen buiten Karo-land (bijvoorbeeld in Medan of Jakarta) en niet zelden
gaat daaraan vooraf de "bekering" van betrokkenen tot
christendom of Islam, waar hun verhouding niet als incestueus wordt beschouwd. In de praktijk leidt het aangaan
van een dergelijk "SKmbang'"-huwelijk (bloedschennend, incestueus) tot uitstoting uit de gemeenschap, sterker nog:
uit de Karo Batakse samenleving.
Het algemene beginsel van huwelijks-asymmetrie (als mannen van submerga A (doorgaans) vrouwen huwen uit submerga
B, dan mogen mannen uit suìsnerga. В niet huwen met vrouwen
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van swìmevga A) geldt in meer strikte zin pas op sublineage niveau. In Mardingding bijvoorbeeld geldt dat
Singarimbun Rumah Jahé bij voorkeur vrouwen huwt van
Sembiring Gurukinayan Rumah Julu en dat omkering van die
verhouding niet mag voorkomen. In de praktijk kwamen ze
ook niet voor.
Het a-symmetrische huwelijk kent een preferentiële vorm,
een vorm die sterk de voorkeur geniet: een huwelijk tussen
impat (cross-cousinsr .De eenvoudigste en meest directe
vorm van -¿mpal-verhouding is die tussen moeders-broersdochter en vaders-zusters-zoon: deze verhouding kan - op
grond van het classificatorisch zijn van verwantschap zich ook uitstrekken tot minder directe verhoudingen (bijvoorbeeld: MoFaBrSoCh, FaFaBrDaCh, enz.) 12 .
Het geniet deze voorkeur omdat in een dergelijk huwelijk een reeds bestaande verhouding tussen verwante familiegroepen wordt herhaald en versterkt.
Reeds van jongs af aan worden kinderen grootgebracht
in het besef dat zij een bijzonder verband hebben met hun
impal, met een van wie zij, zoals dat voor de hand ligt,
zullen huwen. Aan kleine kinderen wordt vaak plagenderwijs gevraagd: wie is je impat (isé impalndu), met de bedoeling: met wie ga je trouwen?
Als de kinderen een huwbare leeftijd bereikt hebben,
zullen de ouders trachten hen ertoe te brengen een huwelijk te sluiten met een impat. Het is onzes inziens niet
van de laatste tijd, dat de partnerkeuze van de jongelui
zelf daarvan afwijkt, doordat zij willen huwen met iemand
met wie zij niet in -¿mpaZ-verhouding staan. Er wordt wel
verteld dat vroeger soms regelrechte lichamelijke dwang
werd uitgeoefend om een huwelijk tussen impat tot stand
te brengen. Die dwang gold dan voornamelijk het meisje,
dat soms in huis werd vastgebonden om te voorkomen dat ze
het door haar verwanten voorgenomen huwelijk met haar
impat zou ontlopen, door voor die tijd met een ander te
trouwen. Het schijnt dat tegenwoordig een dergelijke re-
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gelrechte dwang niet meer voorkomt; wel wordt in voorkomende gevallen, zowel op een jongen als op een meisje,
sterke aandrang uitgeoefend om hen ertoe te bewegen een
impal te huwen.
Huwelijken tussen directe
impal (rechtstreekse moedersbroers-dochter en vaders-zusters-zoon) komen betrekkelijk
weinig voor (in de onderzochte dorpen nog geen 5% van de
gehuwden)l . Het aantal huwelijken tussen impal van verder
verwijderde graad is veel groter, maar niet nauwkeurig
vast te stellen, omdat dit afhankelijk is van welke verhouding nog wel als een impal-verhoudxng
wordt beschouwd
en welke niet.
Een huwelijk tussen een jongen en een meisje die in tegenovergestelde verhouding tot elkaar staan, die turangimpal zijn (FaSiDa en MoBrSo, enz.) 1 ^, is niet toegestaan.
Huwelijken tussen verder verwijderde, classificatorische
turang-impal
komen wel voor.
De preferente huwelijksvorm mag niet worden gezien als
een prescriptieve: het sluiten van een huwelijk met een
impal is m e t voorgeschreven, of andersom: het niet huwen
met een impal (het huwen met een met-impaZ) wordt niet
beschouwd in strijd te zijn met de adat(regels) ten aanzien van huwelijk.
Omdat er geen prescriptieve huwelijksvorm is, kan een man
een vrouw huwen uit één van de drie mevga, anders dan zijn
eigen mevga en die van degenene die uit zijn merga vrouwen
ten huwelijk neemt. Door soepele werking van de a-symmetne
zelfs uit vier merga en, in geval van Sembinng en Perangin-angin, zelfs uit vijf merga. Dit is de reden dat het
zogenaamde "circulerend connubium"15 in de praktijk slechts
bij uitzondering voorkomt.
Mannen van Sebayang Rumah Nderpih huwden bij voorkeur
vrouwen van Sembinng Milala; mannen van Sembinng Milala
bij voorkeur met vrouwen van Ginting Tampuné, mannen van
Ginting Tampuné bij voorkeur weer met vrouwen van Sebayang
Nderpih.
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In schema:
fig. la

Gintinq

Milala

0'
Sebayang
Dit wil echter noq niet zeggen dat alle huwelijken
feitelijk ook dienovereenkomstig waren: het is een
structuur die als institutie latent is, maar slechts
in bepaalde gevallen ook geëffectueerd wordt.
De adat Karo sluit polygame huwelijken van één man
met meerdere vrouwen gelijktijdig niet uit; ze worden
in het algemeen niet aangemoedigd, maar evenmin worden
ze a priori afkeurenswaardig geoordeeld. Zowel in het
verleden als heden komen polygame huwelijken feitelijk
voor, zij het niet frequent16.

2.2.3. Tutur si Waluh
Tutur is afgeleid van evtutur:
de Karo Batakse wijze
van "kennismaken", waarbij men over en weer naar elkaars verwantschappelijke betrekkingen informeert om
de onderlinge verwantschappelijke verhouding vast te
stellen.
Twee Karo, die met elkaar in gesprek komen maar elkaar
nog niet kennen, zullen beginnen te "ertutur".
De een
vraagt de ander van welke merga die is, van welke merga
zijn moeder was (eventueel nog van welke merga zijn moeders moeder was) . Daarop zal de ander op zijn beurt dezelfde vragen aan de een stellen. Met deze gegevens
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stellen zij vast hoe hun tutu? is, in welke verhouding zij
tot elkaar staan, en gedragen ze zich in het vervolg overeenkomstig hun verwantschappelijke staat ten opzichte van
elkaar.
Het enige formele aspect van de kennismaking (tutu?)
is
de uitwisseling - tussen mannen - van rokerij (sigaretten
of "strootjes"), of - tussen vrouwen - van de kampil (gevlochten tas met benodigdheden voor het maken van heteZpruimeni Verder verloopt de kennismaking zonder veel
plichtplegingen: men gaat er niet voor staan, of als men
staat gaat men er niet voor zitten; er worden geen handen
geschud of buigingen gemaakt, enz. De kennismaking wordt
ook niet onmiddellijk begonnen als men de vreemde ontmoet,
maar in de loop van het gesprek gaat men ertoe over elkaar
naar de verwantschappelijke banden te vragen.
Het e?tutu? tussen twee mannen (bijvoorbeeld A en B)
verloopt dan ongeveer als volgt:
A: Kat me?gandu?
Wat is uw me?ga?
B: (bv.) Sembi?ing
Sembiring
A: Serribi?ing ccpai?
Welke Sembiring (d.w.z. welke
snbme?ga)?
B: Sembiring
Gupükinayan
Sembiring Gurukinayan
A:
Be?é-be?éndu?
Uw be?é-be?é
(d.i. de me?ga
waartoe de moeder behoort)?
B: (bv.) Tavigan
Tarigan
A: Kai dage
tutu?ta?
Wat is dan onze tutu? (verwantschappelijke verhouding)?
B: Karriy kat kin me?gandu? Gij, welke is uw mevgal
A: Aku Singa?imbun
me?Ik, ik ben van de me?ga Singagangku
rimbun
B: Bebe?éna?
En uw beberé17?
A: (bv.) Sembi?ing Gu?ukinayan
Sembiring Gurukinayan
B: Adi bagê, e?kai kam man Als dat zo is, wat bent u ten
Y?
opzichte van Y?
A: E?bccpa aku man bana
Ik noem hem mijn Bccpa (vader)
B: Adi bagé, Mamandu акиг Als dat zo is, dan ben ik uw
sebab aku ?impal ?as
Mama (d.i. MoBr) , want ik ben
zijn impal
A: i/e. Mama, payo.
Ja, Mama, dat is juist18.
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Nadat A zijn (suh)merga en beberé heeft opgegeven (i.e.
Sembiring Gurukinayan) is voor beiden bekend in welke
verwantschappelijke verhouding zij globaal ten opzichte
van elkaar staan: als senina of anakberu - каЪгтЬ Ьи(2.хв
hierna par. 2.2.4.). Onder andere door te refereren aan
derden stellen zij vast hoe hun verhouding ligt wat be
treft generatie-diepte, bijvoorbeeld: dezelfde generatie
senina (broer of zuster)of turang (broer of zuster); zie
par. 2.2.4.); één generatie hoger-lager: bapa(vader)-anafe
(kind); twee (of meer) generaties hoger-lager: nini
(grootouder)-kempu (kleinkind). Voortaan zullen dan A en
В zich tegenover elkaar gedragen overeenkomstig het vast
gestelde verwantschappelijke verband. Men wordt veronder
steld een eens vastgestelde tutur te onthouden. Dat is
niet zo ondoenlijk als het lijkt, omdat men bij het vast
stellen van de tutur gesteund wordt door de kennis van
verwantschappelijke banden met anderen die men beter
kent, waardoor ook de verhouding met iemand die men min
der vaak ontmoet, gememoriseerd kan worden. ledere Karo
heeft dan ook een verbazingwekkende bagage aan kennis
van verwantschappelijke verhoudingen met allerlei mensen.
Door het tutur krijgen de verwantschappelijke banden uit
drukking, waarmee iedere Karo in beginsel aan iedere an
dere verbonden is.
Bij vaststelling van een tutur wordt gerekend naar ge
neratie-diepte en niet naar leeftijd van betrokkenen. Men
stelt bijvoorbeeld vast dat men elkaars senina is (patrilineale verwant; verwijzingsterm) en dat de één een generatie hoger staat dan de ander, dus diens bapa (vader;
aanspreekterm) is en hij die ander zijn anak (kind; aanspreekterm) noemt. Het is allerminst abnormaal dat aldus bijvoorbeeld een 30-jarige op grond van zijn tutur
met een 15-jarige, deze als "bapa" (vader) aanspreekt.
Tutur omvat aldus de verwijzings- en aanspreektermen
in een individuele verhouding in een concreet geval.
Tutur si watuh kan dan, naar zijn letterlijke betekenis,
worden begrepen als "de achtvoudige verwantschapsterminologie" , de acht verwijzings- en aanspreekvormen.
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Het merkwaardige nu is, dat niet vaststaat welke precies
deze achtvoudige terminologie is; daarvan bestaan verschillende versies, waaromtrent geen consensus bestaat.
Hieronder volgen er drie.
Ten eerste1^:
1. sembuyak (alle lineage-genoten van dezelfde sexe)
2. senina (alle merga-genoten
van dezelfde sexe)
3. senina siparibanen
(degenen wier vrouwen zusters zijn)
4. senina sipemerèn
(degenen wier moeders zusters zijn)
5. anakbevu (degenen aan wie men vrouwen ten huwelijk geeft)
6. anakbevu menteri (de anakbevu van de anakberu)
7. kalimbübu (de patrilineale verwantengroep uit welke men
vrouwen ten huwelijk heeft gekregen)
8. puang kalimbübu (de kalimbübu van de kalimbübu).
Het lijkt ons dat deze versie niet de juiste kan zijn,
omdat in de praktijk geen enkele tutur ("kennismaking")
resulteert in een vaststelling van
trekkingen in deze termen, die in feite niet meer zijn dan
een - meer genuanceerde - doublure van de hieronder nog
te behandelen verwantschappelijke categorieën: senina,
anakberu en kalimbübu (zie par. 2.2.4.).
Ten tweede :
1. merga/bevu
(vaders (subjmeïya)
2. bevé-bevê
(moeders (sub)merga)
3. kempu
4. soler1
(de (suh)merga van moeders moeder)
5. binuang (de (sub)merga van vaders moeder)
6. kampah
7. ntê
8. ntah
De verklaringen van de inhoud van deze vormen, behalve
van de eerste drie, zijn allerminst duidelijk en eensluidend. In de praktijk wordt voor het vaststellen van een
verwantschappelijke betrekking (tutur)
niet verder gevraagd dan de berê-berê.
Sommigen, met name de ouderen
van ongeveer boven de vijftig , willen nog wel eens vragen
naar kempu, waarbij ze dan vragen kempu (lett.: kleinkind)
van wie de betrokkene is en waarop ten antwoord de (sub)-49-

mergo, van moeders moeder wordt opgegeven, die echter volgens de gegeven verklaringen de soler zou zijn. Sommigen
beschouwen soler en kempu als eikaars spiegelbeeld: men
is de kempu ten opzichte van degene die men als soler aanduidt. In dat geval komt men niet eens meer tot acht,
maar slechts tot zeven vormen.
Ook deze versie lijkt ons niet de juiste: de eerste
drie vormen geven wel de weg aan langs welke men tot vaststelling van tutur komt, maar ze zijn niet de termen waarmee de verwantschappelijke verhouding wordt aangegeven
waarin het ertutur
resulteert.
De derde versie bevat de termen waarmee in de praktijk
de verwantschappelijke verhouding wordt benoemd, waartoe
het ertutur
tussen twee Karo Bataks leidt.
Als de voorkomende termen worden gegroepeerd overeenkomstig de twee zijden van de verhouding die ze weergeven,
dan komt men tot 8 verhoudingen. Het komt ons voor dat
deze 8 vormen de inhoud van het "tutur si- waluh" zijn.
1. Nini (Parent's Parent) - kempu (ChCh)
2 . Bccpa ( F a )
- anak (Ch)
Nccndê (Mo)
- senina (Br/Si)
3. Senina
(Br/Si)
Turang
(Si/Br)
- turang (Si/Br)
4. Bibi
(MoSi/FaSi)
- permên
(BrCh) , permain <3oWi)
Bengkila
(FaSiHu)
- permên
(wiBrCh), permain (SoWi)
5. Mama (MoBr)
- beberé (Sich), kéla
(DaHu)
Marni (MoBrWi)
- beberé (HuSiCh), kéla (DaHu)
6. Impal
(MoBrCh/FaSiCh)
- гтраі (idem)
7. Turang impal
(FaSiDa/
- turang impal
(idem)
MoBrSo)
8. Silih
(WiBr/SiHu)
- silih
(idem).
Deze termen omvatten niet enkel de hier aangegeven meest
directe relaties, maar ook de classificatorische extensies
daarvan20: bijvoorbeeld niet alleen de Fa is Вора, maar
ook een FaBr en een FaFaBrSo (enz.); niet alleen een FaSiHu
maar
ook een FaFaSiDaHu is een bengkila.
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2.2.4.

Sangkep si telu/rakut si telu

Met sangkep si telu :"de volledigheid van de drie"
{sangkep = volledig, de volledigheid; telu = drie) en
met rakut si telu:"de
stevig verbonden drie"[rakut =
stevig samengebonden, gebundeld) wordt aangeduid de verwantschappelijke drieëenheid, gevormd door de categorieën
senina (mer^a-genoten), anakberu ("vrouwnemers") en kalimЪиЪи ("vrouwgevers").
ledere Karo vormt het middelpunt van een in deze cate
gorieën te onderscheiden drieëenheid en tegelijkertijd is
iedere Karo met iedere andere verbonden in één van deze
drie hoedanigheden. De eenheid die deze verwantschappelijke categorieën tesamen vormen is naar Karo Batakse opvatting voorwaarde voor het bestaan van een menselijke samenleving naar adat.
Samenleven als mens kan men op talloze manieren, maar
voor het functioneren als gemeenschap naar adat Karo is
het onontbeerlijk, dat mensen zich onderling aan elkaar
kunnen relateren in termen van deze drie categorieën, en
zich dienovereenkomstig ten opzichte van elkaar gedragen.

Senina
Het begrip senina is niet in een enkelvoudige Nederlandse term weer te geven. Als verwantschapscategorie
moet "senina" worden begrepen als: mevga-qenoben van dezelfde sexe.
Naar ieder van zijn mannelijke mer^a-genoten kan een man
verwijzen als naar zijn senina; als een vrouw spreekt over
haar senina, dan bedoelt ze daarmee vrouwen van dezelfde
merga als waartoe zij behoort. Een man van bijvoorbeeld
Perangin-angin Singarimbun kan in beginsel iedere andere
man van die merga Perangin-angin, van welke submerga dan
ook, zijn senina noemen; hetzelfde geldt qualitate qua
voor vrouwen binnen eenzelfde mevga.
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Onderscheid moet worden gemaakt tussen senina als categorie en senina als tutur (verwantschappelijke verwijzings- en aanspreekvorm; zie hierboven). Als tutuv heeft
serviría betrekking op mevga-qenoten van dezelfde sexe en
dezelfde generatie: voor een man: (classificatorische)
broers, voor een vrouw: (classificatorische) zusters.
Afert/a-genoten van dezelfde generatie maar van tegenovergestelde sexe verwijzen naar elkaar als "tuvang", hetgeen zowel "broer" als "zuster" kan betekenen, naar gelang de spreker een vrouw, resp. een man is.
Binnen de senina in deze zin worden in het bijzonder
onderscheiden de sembuyak. Naar zijn letterlijke betekenis (se = één, dezelfde; rnbuyak = buik, schoot) heeft deze term betrekking op al diegenen die uit dezelfde schoot,
uit dezelfde moeder geboren werden. Het gebruik van de
term in de praktijk leert echter, dat daaronder niet zonder meer "broers en zusters" verstaan kunnen worden.
Kinderen van dezelfde sexe, geboren uit één en dezelfde
moeder uit haar achtereenvolgende huwelijken, zijn niet
eikaars sembuyak, maar eikaars senina,
ook al behoorden
hun vaders tot verschillende rnerga.
Kinderen van dezelfde sexe, geboren uit verschillende
vrouwen met wie hun vader achtereenvolgens of gelijktijdig gehuwd is (geweest), zijn echter wèl eikaars sembuyak.
De termen senina en sembuyak worden binnen de submerga
in de praktijk dooreen gebruikt.
De categorie senina kent nog twee bijzondere vormen,
individuen omvattend die niet tot dezelfde {sub)merga
behoren:
- senina siparibanen:
als zodanig worden echtgenoten van
zusters aangeduid. Zij worden beschouwd als eikaars senina, omdat zij dezelfde kalimbubu (namelijk de vader van
hun echtgenoten; zie hieronder) gemeenschappelijk hebben.
Hun senina-zijn
geldt enkel in relatie tot die gemeenschappelijke kalimbubu. Ofschoon zij dus door hun behoren
tot verschillende mevga (arah rnerga·. langs de weg van de
mevga) niet eikaars senina zijn, zijn zij dat wel door
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hun tutur (arah tutur:
langs de weg van de tutuv),
omdat
zij zich via hun echtgenotes aan elkaar refereren.
- senina sipemerèn:
als zodanig worden de kinderen aangeduid wier moeders zusters zijn (en wier vaders senina
siparibanen
zijn). Ook zij refereren aldus aan elkaar bij
de gratie van hun gemeenschappelijke kalimbubu: de vader/
broer van hun moeder. Deze figuur ligt vlak naast die
welke hierboven werd aangeduid: kinderen van één moeder en
verschillende vaders.
De maatschappelijke verhoudingen tussen senina in het
algemeen worden idealiter gekenmerkt door een gelijkheid
als tussen broers; onderscheid wordt slechts gemaakt naar
generatie-diepte en leeftijd. In de praktijk zijn echter
de verhoudingen tussen echte broers niet altijd even harmonieus, meestal ten gevolge van conflicten rond verdeling van ouderlijke nalatenschap, ten aanzien waarvan zij
concurrent zijn.
Van dergelijke botsingen hebben de relaties tussen zusters (vrouwelijke senina), die niet uit eigen hoofde deelgerechtigd zijn ten aanzien van ouderlijke nalatenschap,
niet te lijden. Met name tussen de kinderen van zusters
(senina sipemerèn) is een emotioneel sterke band, die gekenmerkt wordt door loyaliteit en vertrouwelijkheid. Ofschoon
zij niet van dezelfde merga zijn, staan zij als senina,
als broers, als gelijken naast elkaar tegenover hun gemeenschappelijke kalimbubu (onder andere: MoBr, MoBrSo).
Hun verhouding echter wordt niet vertroebeld door concurrentie die inherent is aan de verhouding tussen "echte"
broers.
Broer en zuster, meer in het algemeen: merga-genoten
van
tegenovergestelde sexe, staan in beginsel tot elkaar in
verhouding als kalimbubu en anakberu.
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Anakberu - kalimbubu
De anakberu - kalimbubu verhouding is een wederkerige :
als de een anakberu is van een ander, dan is deze de ·
kalimbubu van de een.
De betekenis van beide termen is niet in een eenvoudig equivalent weer te geven, omdat onze Nederlandse
cultuur de instituties die ermee worden aangeduid niet
kent. Letterlijke vertaling van de term anakberu (lett.:
anak = kind,- beru = vrouw, dus: kind van een vrouw)
dekt niet de inhoud van het begrip: behalve haar kinderen wordt ook de gehuwde vrouw zelf als anakberu beschouwd, evenals haar echtgenoot en diens patrilineale
verwanten; ten aanzien van de betekenis van de term
kalimbubu bestaat geen consensus2 . Voor een eerste begripsbepaling kunnen termen dienst doen als : vrouwnemer (s) voor anakberu en vrouwgever(s) voor kalimbubu,
waarin tenminste een van de belangrijke aspecten van
de verhouding wordt weergegeven22.
In de anakberu - kalimbubu verhouding, die tot stand
komt door huwelijk, is het de vrouw die beide familiegroepen aan elkaar verbindt: als dochter (anak) van
haar vader en de zuster (turang) van haar broers blijft
zij tot haar oorspronkelijke familie ("family of origin")
behoren (waarvan zij ook de (merga-)naam blijft voeren);
als echtgenote van haar man en moeder van haar kinderen,
deel uitmakend van de familiegroep welke zij voortzet
("family of procreation"), wordt zij met dezen tegelijk
ook beschouwd als anakberu van haar oorspronkelijke familiegroep, die hun (ook háár) kalimbubu is.
In schema:
.„
-·<, "4.
ДВ1

fig. lb

.'

Τ

, '

A's family of procreation
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Лді "V

De anakberu - kalimbubu verhouding beperkt zich niet
enkel tot individuen, maar strekt zich ook uit tot de
groepen van agnaten van degenen door wier huwelijk de
verhouding is ontstaan.
De vader (Al) van de echtgenote (A) is niet alleen
kalimbubu van degene die zijn dochter huwt (B2), maar
ook van diens agnaten: van diens vader (Bi), zijn
broers (B3), zijn kinderen (B4, B5), enz.
Het is niet enkel het eigen huwelijk waardoor (op eigen
titel) een man (B3) zijn anakberu - kalimbubu relaties
vestigt. Ook door het huwelijk van zijn agnaten ontstaan
voor hem nieuwe anakberu - kalimbubu relaties: degene
die door het huwelijk van bijvoorbeeld zijn broer (B2)
diens kalimbubu (Al) wordt, wordt ook zíjn kalimbubu;
niet alleen zijn broer (B2), maar ook híj wordt diens
anakberu.
De anakberu zowel als de kalimbubu worden onderscheiden
in de drie volgende categorieën (zie ook overzicht in tabel 2, waarin tevens de meer extensieve vormen zijn aangeduid) .
Anakberu:
1. anakberu iperdemui
(lett.: "aangehuwde" anakberu):
de
anakberu door huwelijk. Deze wordt ook wel aangeduid als
de anakberu niangkip
(ngangkip = opnemen, tegen zich. aan
dragen, de "aangenomen" anakberu).Ve
eenvoudigste vormen
daarvan zijn SiHu, DaHu.
2. anakberu ipupus-, anakberu door geboorte. De eenvoudigste vormen zijn SiCh en DaCh.
3. anakberu tua (bua = oud, senior): de senior anakberu:
omvat een gehele lineage die wordt beschouwd van oudsher
de anakberu van ego en zijn lineage te zijn. Wie van deze
lineage als zodanig optreedt in concreto is afhankelijk
van onder andere de persoonlijke verhoudingen van ego met
de verschillende leden van de lineage die zijn anakberu
tua zijn. Een bijzondere vorm hiervan is de anakberu
tua
rond de lineage van de stichter van een bepaalde wijk of
een bepaald dorp (anak taneh; zie par. 2.3.2.). Zij worden
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Tabel 2 Overzicht van anakberuANAKBERU

primaire

directe

nabije

door geboorte

door huwelijk

SiCh, DaCh

Si Hu, DaHu

"families of procreation"
van FaSi

gezinnen binnen de
"jabu sada bapa"
van Si Hu

(FaSi, FaSiHu, FaSiCh)

(SiHuFa, SiHuBr,
SiHuCh)

"families of procreation"
van vrouwen binnen eigen
"jabu sada nini"

gezinnen binnen de
"jabu sada nini"
van Si Hu

(bv. gezinnen van
FaFaBrDa)

verwijderde

"families of procreation"
van vrouwen binnen eigen
merga
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gezinnen binnen de
merga van Si Hu

en kalimbubu-verhoudingen 23
KALIMBUBU
door geboorte

door huwelijk

primaire

MoFa, MoMo, MoBr

WiFa.WiMo.WiBr

directe

gezinnen binnen de
"jabu sada bapa"
van Mo

gezinnen binnen de
"jabu sada bapa"
van WiBr

(gezinnen van MoBr)
(MoBrWi, MoBrCh)

(gezinnen van WiBr)
(WiBrWi, WiBrCh)

gezinnen binnen de
"jabu sada nini"
van Mo

gezinnen binnen de
"jabu sada nini"
van Wi

(bv. gezinnen van
MoFaBr, MoFaBrSo)

(bv. gezinnen van
WiFaBr, WiFaBrSo)

gezinnen binnen de
merga van Mo

gezinnen binnen de
merga van Wi

nabije

verwijderde

..
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in die hoedanigheid aangeduid als anakbeïm taneh {апакberu van de grond) of anakberu kuta
(anakberu van het
dorp).
Kalimbubu:
1. kalimbubu siperdemui:
de kalimbubu door huwelijk. De
eenvoudigste vormen zijn WiFa, WiMo, WiBr, VJiSi.
2. kalimbubu simupus (lett.: de kalimbubu die geboorte
geeft): de kalimbubu door geboorte. Eenvoudigste vormen:
MoFa, MoMo, MoBr, MoSi.
3. kalimbubu tua: de "senior" kalimbubu,
ook wel genaamd
kalimbubu bena-bena (lett.: oorspronkelijke kalimbubu-,
bena = ondereinde van een boomstam, oorsprong). Ook dit
weer is een gehele lineage die van oudsher de kalimbubu
van de eigen lineage is geweest en dat onveranderlijk door
de tijd heen blijft. De bijzondere vorm hiervan op dorps/
wijkniveau wordt genoemd kalimbubu taneh {kalimbubu van
de grond), kalimbubu kuta {kalimbubu van het dorp), of
kalimbubu si majek lulang (de kalimbubu die de lulang
plantte 24
In bepaalde gevallen treden ook de zogenaamde "anak
beru menteri"(d.i. de anakberu van de anakberu) en de
"puang kalimbubu"
(d.i. de kalimbubu van de kalimbubu)
naar voren. In schema:
fig. 1c

At kal im bubu
ы ngal о
kempun)

Δ=0

Δ=0
Δ=ό
puang k a l i m b u b u
anakberu menleri
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In geval van huwelijk bijvoorbeeld worden bepaalde
werkzaamheden in verband met het bruiloftsfeest verricht
door de anakberu menteri;
een deel van de huwelijksbetalingen worden in ontvangst genomen door de puang ka—
ІгтЪиЪи (van de vrouw: de "síngalo perkempun" (degene
die de "perkempun"-betaling
ontvangt).
De maatschappelijke, a-symmetrische verhouding tussen
anakberu en kalimbubu wordt door de Karo weergegeven in
de aanduiding van de anakberu als "si latih"
(degenen
die zich vermoeien) en de kalimbubu als "dibatah
niidah"
(de zichtbare godheid).
Deze verhouding hangt nauw samen met de religieuze
concepten van de Karo. Ieder kind wordt van jongsaf aan
geleerd om zijn kalimbubu te beschouwen en te benaderen
als zijn "zichtbare god"· De kalimbubu heeft mystieke
invloed in het leven van zijn anakberu. Een harmonieuze
verhouding met de kalimbubu brengt voorspoed en welzijn;
van ziekte en tegenslag wordt de oorzaak vaak gevonden
in een verstoorde relatie met een der kalimbubu,
die dan
zo snel mogelijk hersteld moet worden.
Aan de kalimbubu dankt men het voortbestaan van de
merga, in het bijzonder van de eigen lineage, door de
moeder waaruit men geboren werd, door de vrouw die geboorte geeft aan eigen kinderen: men spreekt in dit verband over de "kalimbubu si mupus": de kalimbubu die geboorte geeft.
De anakberu is zijn kalimbubu respect en dienstbaarheid verschuldigd: hij benadert zijn kalimbubu met het
vereiste eerbetoon en zal in diens aanwezigheid een gepaste reserve in gedrag en spreken in acht nemen. De
dienstbaarheid van de anakberu blijkt vooral in ceremoniële aangelegenheden (zoals huwelijk, begrafenis) in
de kring van zijn kalimbubu, waarvan de organisatie en
uitvoering geheel door de anakberu wordt verzorgd, waarvoor dezen verantwoording dragen.
In crisissituaties (ziekte, overlijden, en dergelijke)
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zijn het de anakbevu die als eersten handelend optreden.
Ofschoon dit vroeger waarschijnlijk van meer betekenis
is geweest, treden ook heden onder andere bij het sluiten
van contracten (bijvoorbeeld met betrekking tot grond) de
anakbevu op als getuige en mede-ondertekenaar.
Een belangrijke taak vervult de anakbevu in de formele
besprekingen (vunggun, zie Hoofdstuk V) ten behoeve van
zijn kalimbubu,
voor het verloop waarvan hij in belangrijke mate verantwoordelijk is.
Ieder Karo is tegelijkertijd zowel senina,
anakbevu en
katimbübu,
al naar gelang degene die hij tegenover zich
heeft. A is senina van B, anakbevu van С (die zijn kalim
bubu is) en de kalimbubu van D (die zijn anakbevu is).
Over de_ senina, de_ anakbevu en de_ kalimbubu in het alge
meen kan slechts gesproken worden als abstracte categorieen; in concreto kan men, alleen uitgaande van een bepaalde
persoon of groep, spreken over hun senina, hun anakbevu en
hun kalimbubu.

2.3.

Territoriale ordening

2.3.1. Inleidend
De Karo leven bijeen in dorpssamenlevingen, 274 in getal,
die verspreid liggen over de gehele hoogvlakte, met gro
tere dichtheid in het oostelijk deel van het gebied en
uiterst geringe dichtheid in het dichtbeboste noordweste
lijke deel.
Het inwonertal van de dorpen varieert sterk: er zijn er
waar slechts enkele tientallen mensen bijeen wonen (onder
andere in het noord-westen, waar na Wereldoorlog II veel
mensen de dorpen verlaten hebben en zich vestigden langs
de verbindingsweg Medan - Kaban Jahé - Kuta Cañé (Alas));
er zijn er van enkele duizenden inwoners (zoals de regio-

-60-

naie hoofdplaats Kaban Jahé). Het gemiddelde van het
aantal bewoners per dorp kan worden gesteld op 1000.

2.3.2. Kuta (dorp)
Een gemiddeld dorp - gezien als zuiver territoriale
eenheid - kan er ongeveer als volgt uit zien (zie afbeelding 2 en afbeelding 3).
De dorpskom wordt gevormd door een aantal woonhuizen
en voor andere doeleinden bestemde bouwsels.
Tot in de koloniale tijd bouwden de Karo naar de enig
hun bekende bouwwijze meergezinshuizen, zogenaamde "rumah adat"(lett.: adat-huis). Tegenwoordig bouwt men alleen nog ééngezinswoningen; sinds het laatste adaihuis
in Mardingding gereed kwam in 1956 werden er alleen nog
individuele huizen gebouwd. Evenals bij de adathuizen
worden ook de individuele woningen in beginsel gebouwd
in één richting, in de meeste dorpen is dat: georiënteerd op de gang van de zon (O-W), in enkele dorpen op
de waterloop (boven-, benedenstrooms). De huizen werden
(en worden) gebouwd in rijen naast elkaar, tenzij bijvoorbeeld de terreingesteldheid dat niet toelaat (zoals in Mardingding, dat op de voet van de berg Sinabung
ligt en waar de bodem sterk geaccidenteerd is). Aldus
ontstaat een groep van huizen met daartussen een open
ruimte, die als "dorpsplein" dienst doet en waar zich
de - vaak grote aantallen - mensen verzamelen voor het
houden van een ceremonie, vergadering, enz. Daartoe is
heden in de meeste dorpen op het dorpsplein (of elders
in het dorp) een zogenaamde "tos" (spreek uit: loos;
vermoedelijk afgeleid van onze term "loods") opgericht:
een op palen rustend dak zonder zijwanden (van enkele
honderden vierkante meters oppervlakte), waaronder men
beschermd tegen zon of regen de verschillende activiteiten kan uitvoeren. In vele dorpen treft men op het
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Afb. 9

Mardingding: gezicht op het dorp en zijn omgeving. Links op de voorgrond
de los van de rest van het dorp gelegen wijk Rumah Julu. Om het dorp heen
de gordel van tuinen met sinaasappel-bomen. Het alleenstaande witte gebouw is de los.
Rechts nog juist een stukje van de vijver zichtbaar.

I
.ΓI

Afb. 10

Kuala: omgeven door zijn tuinen met kokospalmen. Rechts onder nog
juist zichtbaar een bocht in de grote weg Medan - Kaban Jahé Kota Cané. Op de achtergrond de bergketen Bukit Barisan.
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^ .
p;^laat^
\ \ (ceremonieel

Een kijkje door de dorpen Mardingding(Afb. 13, boven) en
Kuala (Afb. 14, onder)
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dorpsplein (of ook wel ergens anders tussen de huizen)
een "geriten"
aan ("voorouderhuisje": klein optrekje in
de vorm van een adathuis, waarin de schedels en beenderen
van de "oorspronkelijke" voorouders (stichters van het
dorp of van de wijk) bewaard worden).
De huizen zelf hebben geen eigen erven. Ze staan enkele
meters uit elkaar en de ruimte ertussen wordt door eenieder gebruikt als doorgang. De ruimte onder de (nagenoeg
altijd) op neuten (patas) gebouwde huizen behoort wèl tot
het huis, is niet vrijelijk voor ieder toegankelijk. Tussen de huizen scharrelen kinderen, kippen, varkens en honden rond. Aldus kan het gebeuren dat een veel gebruikte
doorgang tussen huizen (bijvoorbeeld de weg naar de waterplaats) uitgroeit tot een "weg", tegenwoordig vaak, in
het kader van een door de overheid (mede)gefinancierd project, verhard met ingewalste keien, soms zelfs geasfalteerd.
Ofschoon het dorpsplein meestal centraal in het dorp
ligt, is het toch niet het middelpunt voor het maatschappelijk leven. De dorpelingen hebben verschillende plaatsen waar ze elkaar ontmoeten en waar het dagelijkse openbare leven zich afspeelt. Voor de mannen is dat de
"¿jambur" (mannenverblijf: in de ware zin een "praathuis",
een ruimte waar men hoofdzakelijk niets anders doet dan
met elkaar praten, (schaak)spelen en gokken), tegenwoordig ook wel de verschillende "kedé корь" (koffiehuizen,
waar men overigens voornamelijk thee drinkt, hoogst zel
den alcoholhoudende dranken). Beide plaatsen zijn tabu
(verboden terrein) voor vrouwen.
De ontmoetingsplaats voor vrouwen is de rijststampplaats
(Zesung), die voor mannen tabu is. Ook in de dorpen waar
men beschikt over een gemechaniseerde rijstpellerij blijft
de rijststampplaats, zolang die er is, een functie als
ontmoetingsplaats behouden, vooral voor vrouwen, maar ook
voor jongelui van beider kunne. Daar ontmoeten 's avonds
jongens en meisjes elkaar en beginnen ze hun vrijages
(waarvoor vroeger meer dan heden een geheel eigen adat
heeft bestaan).
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Door het dorp verspreid, tussen de bebouwing, treft
men verscheidene omheinde stukjes grond aan, meestal
met wat beplanting erin (banaanplant, en andere). Dit
zijn de zogenaamde pajuh-pajuhen:
offerplaatsen waar
een met de dorpsbewoners verbonden geest huist. De
grootste - voor het hele dorp gemeenschappelijke - offerplaatsen liggen meestal bij het water (de waterbron
of de stroom) en bij of in het aangrenzende oerwoud.
Aldus vormt ieder dorp een fysiek naar buiten toe her
kenbare eenheid.
Ook de bevolking van een dorp identificeert zich naar
buiten toe als een eenheid: de dorpsbewoners noemen zich,
ongeacht hun genealogische verbanden (ongeacht de mergo.
waartoe ze behoren), "anak kuta" (lett.: "kinderen van
het dorp"). Elke bewoner van bijvoorbeeld het dorp Mardingding duidt zichzelf naar buiten toe aan als anak
kuta
Mardingding.
Het zich rekenen tot anak kuta heeft te maken met de
plaats, met het dorp waar betrokkene woont, waar hij
zijn land heeft, waar zijn leven zich afspeelt, waar
hij deel is van het maatschappelijk leven. Vestigt men
zich in een ander dorp, dan zal men zich mettertijd
gaan rekenen als anak kuta van dat dorp. Zo bijvoorbeeld
de Tarigan groep in Mardingding (waarover we hierboven
al spraken, zie 2.2.2.): zij rekenen zich tot de anak
taneh van het dorp Kebayaken, maar beschouwen zich als
"anak -kuta Mardingding",
waar zij al sedert meerdere
generaties gevestigd zijn.
Ieder dorp heeft een geschiedenis met betrekking tot
zijn ontstaan. In de verhalen die daarover verteld wor
den staat centraal, dat drie mensen (of groepen) beho
rende tot verschillende merga, tezamen besluiten met
elkaar een dorp te vormen. Een van hen wordt door de ge
schiedenis vermeld als de eigenlijke stichter van het
dorp (si manteki kuta),
de twee anderen treden daarbij
op als zijn апакЪеги, resp. zijn kalimbubu.
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In de huidige dorpssamenleving leiden hun nakomelingen
daarvan de hoedanigheid af van anak taneh, resp. anakbevu
taneh en kalimbubu taneh. Hierboven werd al melding gemaakt
van het feit dat nagenoeg iedere suhmerga door heel Karoland één of meer dorpen gesticht heeft en daar de anak
taneh is.
2.3.3. Kesain (wijk)
De meeste samenlevingseenheden, die naar buiten toe een
dorp (kuta) vormen, zijn naar binnen toe gedifferentieerd
samengesteld. De samenstellende delen worden aangeduid als
kesain = dorpswijk (lett.: mesai = schoonwieden, banen;
dus: een voor bewoning vrijgemaakt terrein) of als tevpük
(= afdeling).
Ieder van de wijken in een dorp draagt een eigen naam,
waaraan de aanduiding "Rwnah" (lett.: huis) of (in bepaalde streken) "Jambur" ("mannenverblijf") voorafgaat. Mardingding wordt gevormd door vier kesain
(wijken): Rumah
Julu {jutu of kenjulu is: bovenstrooms, aan de oorsprong
(van de waterloop), in de richting van de zonsopgang);
Rwnah Jahé {jahê of kenjahé is: benedenstrooms, richting
zonsondergang); Rumah Gerga {gerga is de benaming van een
bepaald ornament aan een traditioneel adathuis)
en Rwnah
Kurungmanik (kurungmanik is een bepaalde bouwwijze). De
twee wijken van Kuala heten: Rumah Nderpih (nderpih is
een bepaalde bouwwijze)en Rumah Julu.
Soms bestaat tussen de verschillende kesain van een dorp
een fysieke grens (meestal gevormd door een natuurlijk
landschapskenmerk), zoals in Mardingding tussen de wijk
Rumah Julu enerzijds en de overige drie wijken anderzijds,
die van elkaar gescheiden zijn door een ondiep dal. Meestal echter is de begrenzing niet waar te nemen. De overige
drie kesain in Mardingding bijvoorbeeld zijn niet zichtbaar van elkaar gescheiden: ze vormen schijnbaar één geheel. De dorpelingen (anak kuta) weten echter wat tot de
ene en wat tot de andere wijk gerekend wordt.
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Een kesai-n (wijk) ontstaat door verzelfstandiging ten
opzichte van de oorspronkelijke eenheid.
De geschiedenis van Mardingding verhaalt hoe vroeger
vanuit de aanvankelijke plaats van vestiging (gesitueerd
op de plaats waar de huidige wijk Rumah Julu ligt) zich
groepen uit de bevolking elders vestigden, hetzij verder
van de oorspronkelijke nederzetting (en dan een nieuw
dorp stichtten, waardoor de nabijgelegen dorpen Temberun, Kuta Mbaru en Tanjung Merawa ontstonden), hetzij
naast of nabij de oorspronkelijke plaats van vestiging
een nieuw huis (rumah) oprichtten (waardoor de wijken
Rumah Jahé en Rumah Gerga ontstonden).
Kuala ontstond door uitzwerming van een groep mensen
uit het oorspronkelijke dorp Perbesi (wijk Jambur Mengatil); latere verhuizing van een tweede groep daar vandaan (maar ditmaal uit wijk Rumah Kedung-dung) naar Kuala leidde tot de vorming van de tweede wijk, Rumah Julu,
aldaar.
Aldus onderscheiden de anak taneh van een dorp met
meerdere kesain (bijvoorbeeld Singarimbun Mardingding)
zich naar binnen toe naar gelang hun behoren tot een bepaalde wijk, dat is hun behoren tot de lineage van de
stichter (in Mardingding: Singarimbun Rumah Julu, Singarimbun Rumah Jahé, Singarimbun Rumah Gerga en Singarimbun Rumah Kurungmanik).
In ieder van deze wijken staat de anak taneh (lineage
van de stichter) centraal, met daaromheen de anakberu
taneh en kaUmbubu taneh, die dezelfde zijn als de anakberu tua en de kalimbubu tua van de lineage der anak taneh in betreffende kesain.
"De" anakberu en "de" kalimbubu voor het geheel, voor
het hele dorp, worden gevormd door de gezamenlijke anakberu, resp. kalimbubu van de onderscheiden wijken. Naar
hen wordt wel verwezen als: anakberu si empat kesain en
kalimbubu si empat
kesain.

-70-

2.3.4. Urung (dorpenaffiliatie)
Met het begrip urung wordt een groep van dorpen aange
duid waartussen - op grond van het ontstaan uit elkaar een genealogisch verband, een affiliatie wordt aangenomen.
Aldus vormen de dorpen waar Singarimbun de anak taneh
is (Mardingding, Temberun, Kuta Mbaru en Tanjung Merawa)
zo'η eenheid, die enkel optreedt onder andere bij grote
ceremoniële aangelegenheden. Voor het overige is de urung
van zeer geringe maatschappelijke betekenis.
In de koloniale periode is het verschijnsel ons inziens ten onrechte verstaan als een "politieke unie", die
berustte op politieke verdragen. Als "dorpenbond" werden
ze door het koloniale bestuur benaderd25.
2.4. Rechtsgemeenschap
In de Karo Batakse samenleving, zoals we die hierboven
beschreven, zijn alle samenlevingsgenoten aan elkaar verbonden in een netwerk van verwantschapsverhoudingen. Eenieder heeft voortdurend in allerlei opzichten te maken
met diegenen die zijn senina, anakberu en kaUmbubu zijn,
tezamen met wie hij deel uitmaakt van een eenheid: sang-

kep si

telu.

De sangkep si tetu is te beschouwen als een gemeenschap, die (weliswaar) latent aanwezig is, maar die zich
van geval tot geval manifesteert, waarbij dan de drie
verwantschapscategorieën zich concretiseren tot drie
feitelijke groepen.
Deze eenheid (van groepen) is verschillend van omvang
naar gelang de aangelegenheid naar aanleiding waarvan zij
zich vormt. Steeds groter zal die eenheid zijn, al naar
gelang de aangelegenheid een gezin (jabu) betreft, een
lineage (jabu sada bapa, jabu sada nini of ripé),
een
wijk (kesain), of het gehele dorp
(kuta).
Altijd echter is daarin de institutionele kern te on-
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derscheiden van: de betrokkene en zijn senina,
anakberu
en каЪгтЪиЬи tua in de eerste twee gevallen (gezin en
lineage); die van de апак tanéh en hun senina, de anakberu taneh (of -kuta) en de kalirribubu taneh (of -kuta)
in de twee laatste gevallen (wijk en dorp) (zie par.
2.2.4. en par. 2.3.2.) .
Het fungeren van deze gemeenschappen als autonome eenheden komt duidelijk naar voren in runggun: de Karo Batakse institutie van formeel overleg en besluitvorming,
waarin in het concrete geval recht wordt verwoord en
verwerkelijkt binnen een forum, dat wordt gevormd door
de eenheid van de sangkep si
telu.
Door deze eenheid, de sangkep si tetu,
te beschouwen
als de rechtsgemeenschap, menen wij een voor de Karo
Batakse samenleving toepasselijke nuancering te hebben
gegeven van de rechtsgemeenschap volgens Ter Haar:
"In de kortste formulering zijn die gemeenschappen te
noemen: geordende groepen van blijvend karakter met
eigen bewind en eigen materieel en immaterieel vermogen"
(1939:14).
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en
1. Evenals Joustra (1926:10) onderscheidt Singarimbun
(1975:3) zes groepen: de Karo-, Pakpak- of Dairi-,
Simelungen-, Toba-, Angkola- en Mandailing Batak.
2. Aan dit overzicht, dat werd ontleend aan Singarimbun (1975:74) die zich daarvoor baseerde op Tamboen
(1952:65 e.V.), voegden wij in de merga Peranginangin een negentiende toe, nl. Kuta Buluh.
Die merga welke ons uit eigen waarneming bekend zijn
werden met een -*• -teken aangeduid. De exogame eenheden werden met een [ aangegeven.
3. Slechts één uitzondering, Keliat, is ons uit eigen
waarneming bekend: er is geen dorp waarvan de stichting aan deze submerga wordt toegeschreven.
Singarimbun (1975:83) noemt nog een tweede: de submerga Busuk. Tamboen (1952:65 e.v.). vermeldt in
zijn overzicht achter iedere submerga de plaats
waar deze voorkomt; niet in alle gevallen is betreffende submerga ook de stichter van die dorpen.
4. Zie ook Singarimbun, 1975:82.
5. De benamingen Rumah Julu enz., bedoeld of gebruikt
in combinatie met de dorpsnaam (bijvoorbeeld Mardingding Rumah Julu), zijn tevens de aanduidingen voor
territoriale eenheden, waarvoor de term "kesain"
(lett.: wijk) wordt gebruikt (zie par. 2.3.3.).
6. Singarimbun (1975:87) noemt in dit verband de term
"empong" voor grootvader; een term die de Karo wel
kent, maar die wij zelden hebben horen gebruiken in
het dagelijks verkeer, ook niet om deze verhouding
aan te geven.
7. De term ripé is afgeleid van ngeripéken,
d.i. het
naar bepaalde verhoudingen over verschillende verwantschappelijke groepen uitstrijken van een
(adat)schuld of vordering. Ripé zou daarom ook meer nauwkeurig kunnen worden omschreven als: een patrilineale afstammingsgroep die bepaalde personen of groe-
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8.

9.

10.

11.

12.
13.

pen van personen als gemeenschappelijke verwant(en)
beschouwt. Dat wíl zeggen: alle leden van eenzelfde
τη,ρέ beschouwen (in bepaalde omstandigheden, name
lijk optredend als eenheid, als ripé) bepaalde personen (of groepen) van andere merga als hun gemeenschappelijke "vrouwnemers" (anakbevu) of "vrouwgevers"
(kalimbubu)
(zie voor uiteenzetting van deze termen
par. 2.2.4.).
Ten tijde van het onderzoek ontstond een tiende rt-pê
door afscheiding van een deel uit het oorspronkelijk
geheel.
Met de term "erjabu" geeft de Karo aan: een eigen
jabu hebben, een eigen gezin vormen: huwen, gehuwd
zijn. Deze term is de meest neutrale, daarnaast zijn
er andere. Zo bijvoorbeeld "ngempo": Huwen, maar alleen betrekking hebbend op de man; en "nereh": huwen,
alleen betrekking hebbend op de vrouw.
Een voorbeeld hiervan zie: genealogie bij casus II
(band 2, blz.
): Kaku br. Sembiring Gurukinayan
(E-9) en haar echtgenoot Selu Sembiring Pelawi (E-10).
Zie o.a. Fox, R.: Kinship and Marriage, 1967:208 e.V.;
Schusky, E.L.: Manual for Kinship Analyses, 1965:67
e.v.
Voor extensies zie Singarimbun, 1975:203.
Voorbeelden van huwelijken tussen directe impal,
zie:
- genealogie hoofdstuk 4 (fig. 4): de niet met namen
aangeduide F-16 en F-25.
- genealogie bij casus III (fig. 16): Tingtang Ginting (E-22) en Senang br. Singarimbun (E-31).
Voorbeelden van huwelijken tussen meer verwijderde
(classificatorische) impal, zie:
- genealogie bij casus II (fig. 14): Muat br. Sembiring (F-3) en Terangukur Karo-Karo (F-4).
- genealogie bij casus III (fig. 16) : het huwelijk
tussen Tanda Karo-Karo (D-ll) en Tayangen br. Singarimbun (E-33) is een variant op het (classificatorisch) impa^-huwelijk in die zin, dat er tussen
beiden een generatieverschil bestaat (bengkila —

pevmèn).
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14. Voor extensies zie Singarimbun, 1975:203.
15. Zie o.a. Fox, R.: Kinship and Marriage, 1967:208210.
16. Voorbeelden van polygame huwelijken:
- genealogie bij casus III (fig. 16): de niet met
namen genoemde B-4 met B-3 en B-5;
- Ngutip Singarimbun (D-17) met Rim br. Karo (D-16)
en Renggo br. Sembiring (D-18)
In de onderzochte dorpen kwamen polygame huwelijken
in de volgende aantallen voor (ten aanzien van enkele gevallen bestaat onzekerheid, doordat aan de
hand van onze gegevens niet kan worden vastgesteld
of de man in kwestie achtereenvolgens ofwel gelijktijdig meerdere malen gehuwd was):
Mardingding: van de 145 huwelijken waren er 3 polygaam (minder dan 2,5%); ten aanzien van een vierde
geval bestaat onzekerheid;
Kuala: van de 175 huwelijken waren er 20 polygaam
(+ 11,4%); ten aanzien van nog 6 andere gevallen
bestaat onzekerheid.
17. De termen beve—beve en bebevê worden in de praktijk
door elkaar voor hetzelfde gebruikt.
18. Voor een overzicht van verwantschapsterminologie,
zie uitvouwbare bladzijden achter in deze band (fig.
10a) .
19. Voor nadere uiteenzetting van hieronder volgende
termen zie par. 2.2.4.
20. Voor meer uitgebreide denotatie zie Singarimbun,
1975:202 e.v.
21. Zie Singarimbun, 1975:113.
22. Singarimbun oordeelt termen als "wife-taker" en
"wife-giver" "not particularly appropriate" (1975:
U I e.v.) .
23. Zie ook Singarimbun 1975:98-100.
24. Lulang is een houtachtig struikgewas, dat vroeger
vaak om het dorp heen werd geplant o.a. om het te
beschermen tegen aanvallen van buiten. Het planten
van deze beschermende haag wordt toegeschreven aan
de lineage van de kalimbubu, die wordt geacht als
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zodanig te hebben deelgenomen aan de stichting van
het dorp.
25. Zie o.a. Middendorp, 1929a: 54, 55.
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3
BETREKKINGEN TOT GROND
3.1. Inleidend
In dit hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven van
verschillende aspecten van de verhoudingen van de mens
tot de grond waarop en waarvan hij leeft.
Onze methode van beschrijven zal in de meeste opzichten
niet overeenkomen met die welke werd voorgestaan door Ter
Haar die, na Van Vollenhoven, de meest uitgesproken exponent werd van de beoefening van de adatrechtswetenschap.
In de door Ter Haar ontworpen systematiek1 wordt steeds
de abstracte betrekking (het recht) voorop gesteld. Een
dergelijke indeling is niet te vinden in de volkssystematiek, waar het object voorop staat. Betrekkingen tot grond
worden door de Karo Batak uitgedrukt in termen, die moeten worden beschouwd als aanduidingen voor categorieën van
grond, in ieder waarvan een complex besloten ligt van bevoegdheden (en beperkingen daarin), aanspraken en verplichtingen. Daarbij wordt onderscheiden tussen:
enerzijds de categorieën van grond, waarin de betrekking
van de gemeenschap ten aanzien van de grond tot uitdrukking komt (par. 3.3.2.) en, anderzijds, die categorieën
waarin de betrekkingen van individuele gemeenschapsgenoten
besloten liggen (par. 3.3.5.)
De verhouding van beide groepen van categorieën ten opzichte van elkaar zal worden behandeld in par. 3.3.3. , die
handelt over het ontstaan van individuele betrekkingen tot
gemeenschapsgrond.
In par. 3.3.4. wordt aandacht besteed aan de inhoud van
de individuele betrekking tot grond: wat kan een individu
zoal doen met de grond "die hij heeft"?
Aan de hand van de autochtone terminologie en de daarin
vervatte concepten zal worden getracht hieronder de volkssystematiek der Karo Batak weer te geven. Hieraan vooraf
gaat een schets van het grondgebied van de Karo Batakse
dorpssamenleving (par. 3.2.).
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3.2.

Het grondgebied van een dorp

3.2.1. Inleidend
Ieder dorp heeft een gebied aan grond, dat wordt aangemerkt te behoren tot het dorp. Dit geheel wordt aangeduid met de naam van het betrokken dorp: met bijvoorbeeld "taneh Mardingding" of "taneh Kuala" wordt verwezen naar het grondgebied dat tot respectieve dorpen gerekend wordt en dat onderscheiden wordt van het gebied
van andere (omliggende) dorpen.
Daar waar de akkers van bewoners van verschillende
dorpen aan elkaar aansluiten, is een scherpe grens te
trekken. Voor het overige zijn de grenzen tussen het
grondgebied van dorpen meestal slechts vaag en worden
ze aangeduid met in het terrein aanwezige natuurlijke
kenmerken, zoals een heuvelrug, een waterloop, een ravijn, enz.
Grensmarkeringen in het terrein aangebracht van overheidswege, of eventueel door betrokken dorpen zelf, zijn
er niet, evenmin als registers of andere administratieve
afbakening van grenzen, waaruit een nauwkeurige vaststelling van het grondgebied van een dorp zou kunnen
worden afgeleid.
In de dorpssfeer wordt de oppervlakte van de grond in
autochtone inhoudsmaten (rijst)zaaigoed (benih) gemeten2.
Ten behoeve van de door de overheid verlangde periodieke
censusgegevens met betrekking tot grond worden deze maten door het dorpshoofd schattenderwijs omgerekend en
weergegeven in hectaren.
De verhouding bevolking - beschikbare grond was voor
beide dorpen niet ongunstig: in Mardingding was per gezin gemiddeld 3 ha., in Kuala 2 ha. landbouwgrond in gebruik. Daarbij moet echter wat betreft beplantingsmogelijkheden en opbrengst rekening gehouden worden met:
voor Mardingding een sterk geaccidenteerde en rotsachtige ondergrond, voor Kuala onregelmatige perioden van
droogte. In beide gevallen echter is de grond die per
gezin ter beschikking staat voldoende om te voorzien in
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eigen levensbehoefte en om daarnaast nog marktgewassen
te verbouwen.
Het grondgebied van een dorp is te onderscheiden in het
dorp zelf (de eigenlijke woonkern) en daarbuiten het om
het dorp liggende land.

3.2.2. De woonkern
Over de woonkern kunnen we hier kort zijn, omdat we in
Hoofdstuk 2 de inrichting van een dorp al hebben beschre
ven. De woonkern wordt gevormd door de huizen (adathuizen
en eengezinswoningen), waartussen het dorpsplein ligt met
daarop (meestal) de "los"
en eventueel daarbij een kookplaats. In of nabij het centrum ligt de rijststampplaats,
het koffiehuis, het mannenverblijf, de offerplaatsen. Aan
de rand van de woonkern, of iets daarbuiten, ligt de voor
mannen en vrouwen gescheiden bad- en wasplaats 3 .

3.2.3. Het overige land
Het buiten de woonkern liggend land kan worden onderschei
den in: boomgaarden, landbouwgrond en woeste grond.
Boomgaarden
Om het dorp ligt een gordel van boomgaarden, aangeduid
met de termen "peken"
(tuin), "veba"
(tuin) of "pulo"
(ei
land) , die van buiten af gezien als het ware een "eiland"
vormen, waarbinnen het dorp verscholen ligt, in de vlakte
van akkerland .
Deze tuinen zijn betrekkelijk klein: de grootte varieert
tussen enkele vierkante meters en een kwart hectare. Ze
zijn omheind door een soms manshoge haag van ЪиЪапд of een
hek van bambù-staken, vaak doorvlochten met prikkeldraad.
In de omheining is een deur of poort aangebracht, die kan
worden vergrendeld en soms zelfs wordt afgesloten met een
ketting en hangslot.
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In deze tuinen groeien vruchtbomen al naar gelang de
gesteldheid van bodem en klimaat. In Mardingding waren
het voornamelijk sinaasappelbomen, maar hier en daar
ook wel wat koffie- en cacaobomen. In toenemende mate
ging men ertoe over jonge cengkeh-bomen (kruidnagelbomen) aan te planten ter vervanging van de sinaasappelbomen, die aangetast raakten door een ziekte die nagenoeg overal elders op de hoogvlakte de bomen al had
doen afsterven.
In het seizoen werden eenmaal per week de sinaasappels geplukt en, verpakt in grote manden, vervoerd naar
de weekmarkt in de nabijgelegen marktplaats Tiga Nderket. In Kuala vormden klapperbomen (tuatah)
het hoofdbestanddeel van de beplanting der tuinen. Ook hiervan
werden de vruchten verkocht op de markt, die elke week
gehouden werd in het nabijgelegen Tiga Binanga.
Een deel van de tuin gebruikt men vaak voor het verbouwen van groenten voor eigen gebruik. In sommige tuinen treft men een graf aan: een gemetselde en meestal
witgepleisterde tombe, waarin de ouders her-begraven
zijn van degene(n) van wie de tuin is en die ooit zelf
daarin gewerkt hebben. In iedere tuin staat een veldhut
(sapo): een bouwseltje uit-hout of bambù opgetrokken,
waarin men zich terugtrekt om te eten of te rusten en
waar men de afgeoogste vruchten opslaat om ze te selecteren en te verpakken.
Landbouwgrond
Buiten de gordel van boomgaarden (tuinen) strekt zich
de landbouwgrond, het akkerland van het dorp uit. Dit
wordt onderscheiden in: juma (droog akkerland) en sabah
(indon.: sawah = natte, bevloeide rijstvelden).
Juma. De term juma wordt gebruikt om landbouwgrond
in het algemeen (zonder onderscheid) aan te geven. Kalak ku juma (lett.: mensen die naar het veld gaan) betekent: boeren, landbouwers; als men zegt dat men "ku
juma" gaat, dan bedoelt men te zeggen dat men gaat wer-80-

ken op de grond, onverschillig of dat nu droge grond of
sabah is.
De specifieke betekenis van jvma is: niet-bevloeide
landbouwgrond, droog akkerland.
Tussen de verschillende akkers (juma) staat afscheidende beplanting (bijvoorbeeld mais rondom een veld met
rijst), ligt een walletje van opgeworpen aarde of een onbeplante strook grond.
Een aantal akkers tesamen vormt een - wat we hier zullen aanduiden met het begrip: - "complex", dat wordt aangeduid met een eigen naam. Deze namen geven een bijzonder
kenmerk van het complex weer, betrekking hebbend op ligging, vorm, ondergrond of begroeiing, enz. Bijvoorbeeld:
Juma Kenjutu: het complex van velden gelegen daar waar de
zon opgaat (of stroomopwaarts); Jwria Lau Mangkok (lau =
water, mangkok = kom): het complex dat de vorm heeft van
een kom met water; Jumah Dah [dah = kleigrond); Juma Buluh
Tonggal (buluh. = bamboe, tonggal = groot in zijn soort).
De complexen als zodanig zijn slechts globaal begrensd;
tussen de onderscheiden complexen loopt niet een duidelijk
afgebakende grens; de overgangen zijn vloeiend. Een veld
dat door de een wordt gerekend te behoren tot complex A,
wordt door een ander misschien gerekend tot complex B. De
benamingen waarmee de complexen worden aangeduid, hebben
dan ook slechts betekenis als een globale plaatsaanduiding. In Mardingding en Kuala zijn resp. 73 en 38 benamingen bekend waarmee de complexen (van zowel ¿uma als van
sabah) worden aangeduid; de kleinste daarvan omvat slechts
drie velden, de grootste enkele tientallen.
De velden binnen een complex behoren toe aan verschillende dorpelingen; slechts bij uitzondering komt het voor
dat iemand meerdere velden heeft binnen één veldencomplex.
ledere dorpeling heeft weliswaar meerdere velden, maar
die behoren tot verschillende complexen en liggen verspreid door het gehele grondgebied van het dorp.
Zeer globaal worden binnen het grondgebied van het dorp
bepaalde complexen gerekend te behoren tot een bepaalde
wijk; iedere wijk heeft een min of meer eigen gebied, dat
wordt aangeduid met de naam van de betreffende wijk (bij-81-

voorbeeld taneh Rumah Julu) en dat rondom of nabij die
wijk gelegen is. Binnen dat gebied behoren de meeste
van de velden toe aan personen die tot betreffende wijk
gerekend worden (de anak taneh aldaar, hun anakberu en
kalimbubu).
Daartussen liggen echter ook velden die
toebehoren aan leden van andere kesain.
Sabah (natte (rijst)velden) . Ook sobaTz-velden worden
onderscheiden in complexen die met eigen namen worden
aangeduid.
Sabah worden onderscheiden naar gelang de wijze van
bevloeiing in: regen-soboA (paya, sabah lama) en kunstmatige bevloeide sauiah (sabah). Er zijn echter slechts
weinig sabah in gebruik, waar men voor bevloeiing geheel afhankelijk is van regenwater, dat een onzekere
factor is voor constante bevloeiing.
De kunstmatig bevloeide sabah zijn - uiteraard - wat
hun ligging betreft afhankelijk van de beschikbaarheid
van water voor bevloeiing. Op diverse plaatsen in Karoland kende men al van oudsher sabah die bevloeid werden
vanuit nabijgelegen riviertjes. Dat was onder andere het
geval in Kuala, waar het reeds bestaande complex van
sabah, bevloeid onder andere door water uit het riviertje Lau Gungung, in de koloniale tijd werd uitgebreid
door de aanleg van kunstwerken, die ook hoger gelegen
velden geschikt maakten om te worden omgebouwd tot sabah .
In het gebied rond Tiga Nderket (nabij Mardingding)
werd vóór de Tweede Wereldoorlog door de koloniale overheid een grootscheepse aanleg van waterwerken uitgevoerd, om de daar liggende droge velden om te bouwen
tot vruchtbaardere en in opbrengst meer constante sabah.
In dit complex liggen ook de sabah van Mardingding. We
zullen hier niet ingaan op alle details rond dit gebeuren, doch slechts enkele van belang zijnde globale
aantekeningen maken met betrekking tot hetgeen ten tijde van het onderzoek omtrent deze aangelegenheid leefde
onder de mensen in het betrokken gebied.
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De velden in het betrokken gebied, die zouden worden omgevormd tot sabah, werden tijdelijk onteigend, het gehele
gebied werd verdeeld in stukken (panggung) van gelijke
grootte (+_ 12.000 m2) door de aanleg van de waterkanalen.
Ieder van de stukken grond kreeg een eigen nummer. De bezitters van de oorspronkelijk droge grond, alsook degenen
die hadden meegewerkt aan de aanleg van de waterlopen (ook
al hadden ze aanvankelijk in dat gebied geen veld), mochten een nummer trekken ("lotteri")
en het sabah-velà
met
overeenkomstig nummer voortaan als het hunne beschouwen.
Per persoon mocht men niet meer dan een bepaald maximum
(2 panggung) aan nieuwe saba/z-grond bezitten, ongeacht de
hoeveelheid grond die men vóór de aanleg van de sabah had.
Van het nieuwe sabah-bezit
werden bewijzen van eigendom
uitgegeven; het bezit van sabah werd geregistreerd in een
register, op grond waarvan (later) retributie op de opbrengst van de sabah werd geheven5.
Aldus bracht de koloniale overheid met de aanleg van de
sabah tevens een herverdeling van de grond tot stand. Aan
de leden van de commissie, die met de uitvoering van en
het toezicht op de werkzaamheden belast waren, werd als
beloning voor verrichte diensten een extra aandeel toegekend, evenals aan de "hoofden" ("Radja" en Penghulu),
die
coöperatief geweest waren bij de uitvoering van de hervormingen.
De sa¿>a/z-aanleg rond Tiga Nderket heeft tot vele problemen aanleiding gegeven, waarvoor de koloniale overheid
niet meer de oplossing heeft kunnen bewerkstelligen door
het ui tbreken van de oorlog en de overname van het gezag
door Japan. De problemen klonken echter door tot in de tijd
van het onderzoek: veel van de rechtbankzaken met betrekking tot saba^-grond vonden hun oorsprong in de aanleg van
sabah en herverdeling van de grond, evenals vele latente
problemen die niet (of niet meer) als rechtbankzaak lopen.
Ten tijde van het onderzoek leefden nog volop de klachten
ten aanzien van aanleg en verdeling van saba/z-grond: de
leden van de commissie zouden eerst (en het best) voor
zichzelf gezorgd hebben; de verdeling is niet eerlijk ge-83-

weest; aan personen die in het dorp in feite niets te
maken hadden werd plotseling een sabah toegekend, terwijl dorpsgenoten, nota bene anak taneh, soms geen sabah
hadden; de bezitter van de nieuwe sabah verzette zich
tegen aanbod van afkoop door de bezitter van het voormalige droge veld. De rechter klaagt erover dat de juiste
toedracht vaak niet meer te achterhalen is, voornamelijk
door het ontbreken van archieven6.
Woeste gronden
Onder "woeste grond" wordt verstaan: nog nooit eerder
aangeraakte of reeds lang niet bewerkte grond, dat wil
zeggen (nog) door niemand gecultiveerde grond. Dat is
wat uitgedrukt wordt in de term taneh kosong (lett.:
lege grond). Woeste grond valt te onderscheiden in oerwoud en braakliggende grond.
Oerwoud Ckevangen). In het grondgebied dat Mardingding
tot het zijne rekent strekt zich aan de noordzijde van
het dorp, hoger tegen de berg Sinabung - op de voet waarvan het dorp ligt - een oerwoudgebied uit, dat door ravijnen en over hogere heuvelruggen zijn uitlopers heeft
naar beneden en aldus als het ware het dorp omsluit. Het
dorp zelf is slechts vanaf enkele hogergelegen plaatsen
tegen de zuidgrens van Karo-land zichtbaar.
Op verschillende plaatsen wordt de grens gevormd door
natuurlijke terreinkenmerken, ten aanzien waarvan (een
globale) consensus bestaat met de nabij liggende dorpen
wier gebied zich ook uitstrekt tot in het oerwoud. Kuala
heeft in het gebied dat tot het dorp gerekend wordt geen
oerwoud.
Het oerwoud is vol van geesten; men betreedt het liever niet alleen. Op verschillende plaatsen in het oerwoud zijn offerplaatsen opgericht, waar voorbijgangers
sigaretten of een beto (betelnoot-pruim) achterlaten.
Bovendien zijn er verscheidene "heilige" plaatsen, meest-
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al dichter bij het dorp gelegen, waar een bepaalde, bekende, met de dorpsgemeenschap verbonden geest gevestigd is
en welke plaatsen een bijzondere rol spelen bij bepaalde
religieuze ceremonieën.
Voor het dagelijkse levensonderhoud speelt het oerwoud in ieder geval in Mardingding - geen bijzonder belangrijke
rol. Door het oerwoud gaande, op weg naar een ander dorp
of naar een afgelegen veld, wil men wel van de gelegenheid
gebruik maken om wat wilde vruchten te plukken of wilde
bambù mee te nemen. Een echt zamelen voor de dagelijkse
pot is het echter niet.
Van tijd tot tijd trekken een aantal mannen en jongens
er wel op uit om in het oerwoud te jagen, vooral op wilde
varkens of herten. Maar men doet dit louter als sportief
tijdverdrijf, niet uit noodzaak om voedsel op tafel te
krijgen. Van het vlees nemen degenen die aan de jacht
deelnamen de beste delen; de rest wordt verkocht aan eenieder die belangstelling heeft voor deze aanvulling op
het nagenoeg vleesloze menu (éénmaal per week wordt vlees
gekocht op de markt; in het dorp wordt alleen geslacht
bij gelegenheid van een ceremoniële gebeurtenis als huwelijk, begrafenis, en dergelijke).
Het belangrijkste praktische doel waarvoor het oerwoud
wordt gebruikt is om brandhout te halen en hout voor huizenbouw. Ten tijde van het onderzoek gingen periodiek (ongeveer eens in het half jaar, naar gelang de behoefte) enkele stevige jongemannen bomen kappen, waarvan de stammen
(met behulp van karbouwen) naar het dorp werden versleept
om aldaar te worden gedroogd en verhakt tot blokken brandhout. Meestal ging dat op bestelling van dorpelingen, die
voor het werk van het kappen en verslepen betaalden.
Voor huizenbouw door dorpelingen in het dorp werden uit
het oerwoud bomen gekapt en vervoerd naar Kaban Jahé waar
ze machinaal tot planken werden verzaagd, ofwel het hout
(planken) werd in Kaban Jahé gekocht. Een enkele keer is
het voorgekomen dat een niet-dorpsgenoot voor de bouw van
een huis elders of voor commerciële doeleinden bomen hakte
in het oerwoud van Mardingding. Dit ging dan altijd op
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grond van gedaan verzoek (aan het dorpshoofd) en na ver
kregen toestemming.
Bradkliggende
grond. Deze wordt aangeduid als taneh
тЪаЪ-ЪаЪ, of zonder meer mbal-bal.
In het algemeen doelt
men hiermee op grond die men tijdelijk ongecultiveerd
laat liggen om uitputting ervan te voorkomen. Daarvan
wordt onderscheiden de zogenaamde mbal-bal usang (per
manent braakliggende grond). Dit zijn de van oudsher
kale, hoogstens met laat struikgewas en wild gras (K.B.:
rih; Indon.: alang-alang)
begroeide vlakten, die aan
niemand speciaal toebehoren en waarvan niet bekend is
of ze ooit door iemand gebruikt zijn geweest.
In Mardingding kent men slechts mbal-bal grond in de
betekenis van tijdelijk braakliggende individuele grond.
Kuala daarentegen wordt aan de noordzijde begrensd door
een vlakte "leeg land", die overloopt in het omvangrij
ke achterland (taneh kosong) van het dorp Limang.
Deze vlakten worden voornamelijk gebruikt voor het
wieden van vee (karbouwen, koeien). Het dorp Limang,
ten noordoosten van Kuala, staat bekend om zijn omvang
rijke kudde wilde kevbo (karbouwen), die rondgrazen
door het lege gebied dat tot het dorp gerekend wordt.
Het "lege" land van Kuala wordt beschouwd als een
grondreserve van het dorp, een gebied "waar nog grond
geopend" kon worden. Dat deze grond, die in beginsel
daarvoor ter beschikking stond, nog niet als bouwvelden
door de dorpsgenoten in gebruik was genomen, was, naar
men zei, het gevolg van het feit dat die grond niet vol
doende vruchtbaar was: te steenachtig. Men kon die grond
ook niet met behulp van een tractor ploegen. Bovendien
zouden de velden te ver weg liggen van het dorp en
daardoor moeilijk bereikbaar zijn. Slechts enkelen had
den sinds korte tijd in dat gebied een veld geopend.
Een van hen was niet uit Kuala oorspronkelijk afkomstig,
maar in het dorp ingetrouwd en opgenomen in de gemeen
schap. Op zijn verzoek om grond was hem toestemming ge-86-

geven om in dat gebied een eigen veld aan te leggen.
3.3.

's Mensen betrekkingen tot grond

3.3.1. Inleidend
In zijn uiteenzetting van beginselen en stelsel van het
adatrecht'
behandelt Ter Haar 's mensen betrekkingen tot
grond in drie onderdelen.
Na geconcludeerd te hebben dat "De levensgemeenschap
van een onderling samenhangende en geordende mensengroep
met den grond ... kan en (ook) moet worden begrepen als
een rechtsbetrekking...", trekt hij de kenmerkende lijnen
van het grondenrecht in ruste (statica) (1939:54).
Het recht van de gemeenschap op de grond duidt hij aan
met de sinds Van Vollenhoven technisch geworden term "beschikkingsrecht"; de persoonlijke band die een gemeenschapsgenoot vestigde ten aanzien van een deel van die
grond met "inlands bezitsrecht" (1939:71). "Beide staan
met elkaar in een nooit eindigende wisselwerking van inkrimpen en uitzetten" (1939:55); "zoals het beschikkingsrecht in zijn werking naar binnen beperkt wordt door individuele rechten op grond, zo worden de individuele
rechten bepaald door de ruimte, die het beschikkingsrecht daarvoor laat (laten moet)" (1939:71). Daartussen
onderkent hij diverse overgangs- en tussenvormen, vormen van het recht-in-wording of van het recht-in-verwording8.
Vervolgens doet hij een poging de hoofdzaken van het
grondenrecht in beweging (dynamica) te treffen in een
schematische samenvatting van het vestigen en overdragen
van rechten op de grond. Dit omvat behandeling van grondtransacties: dorpsstichting, individuele ontginning9,
grondverkoop (grondruil), grondverpanding, grondverhuur
met vooruitbetaalde huurschat, de afzondering van grond
tot zelfstandig rechtsgoed, schenking en toescheiding van
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van grond (1939:81).
Tenslotte behandelt hij de transacties waarbij · grond
betrokken is. Daaronder verstaat hij die transacties,
waarbij grond een belangrijke factor is, maar waarvan de
grond toch niet in dezelfde zin als hierboven bedoelde
transacties ("grondtransacties") het object heten mag
(1939:103). Als zodanig behandelt hij: deelbouwovereenkomsten, sêwa, zekerheidsstelling van grond, schijnhandeling, het in gebruik geven van grond.
De Karo Batak spreekt over betrekkingen tot grond in
termen die categorieën van grond aanduiden.
In de begrippen taneh kuta (lett.: dorpsgrond) en taneh kesain (lett.: wijkgrond) (par. 3.3.2.) ligt de bevoegdheid van de gemeenschap besloten (door Ter Haar aangeduid met de term "beschikkingsrecht").
De grond die door een gemeenschapsgenoot wordt ontgonnen wordt aangeduid als taneh buat-buaten
(lett.: in gebruik genomen grond), dat wil zeggen: grond van de gemeenschap waarvan het betrokken individu aanvankelijk
slechts het gebruik heeft (Ter Haar: aanvankelijk genotrecht, eventueel voorkeurrecht). Deze grond verkeert in
de overgang van het vrijelijk aan de gemeenschap en zijn
genoten ter beschikking staan en het door één der genoten
gereserveerd zijn (par. 3.3.3.)
De bevoegdheden ten aanzien van geïndividualiseerde
grond wordt uitgedrukt in de mate waarin die grond uit
handen wordt gegeven :
kita muatsa (lett.: wij gebruiken zelf), dit is: gebruik
van de grond door betrokkene (en zijn gezin) plus enkele
vormen van samenwerking met anderen;
kalak muatsa (lett.: anderen gebruiken), dit is: de
grond wordt aan anderen ter bewerking ter beschikking gesteld, zelf verricht men daarop geen arbeid;
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-verhuur, enz., alsook zijn zekerheidsstelling),
tenslotte: tccnehta bas kaïak (lett. : onze grond bij anderen) dit is de grond werd meer of minder definitief
aan anderen ter beschikking gesteld (bijvoorbeeld door
verpanding of verkoop) (par. 3.3.4.).
Binnen de gronden die reeds langere tijd door individuele gemeenschapsgenoten gereserveerd zijn en ten aanzien waarvan andere gemeenschapsgenoten niet zonder
meer dezelfde bevoegdheden kunnen doen gelden, kunnen
verschillende categorieën worden onderscheiden: tanéh
salepsaZepen
(grond, verkregen door afbakening, door
eerste ontginning), taneh peninggalen
(achtergelaten
land), taneh kalimbubu (land van de kalimbubu) , taneh
sunduten en taneh tukur (gekocht land).
In deze benamingen ligt in het aangeven van de wijze
van verkrijgen, van de herkomst, in beginsel ook de bevoegdheden (en beperkingen daarin) van betrokkenen opgesloten (par. 3.3.5.).

3.3.2.

Betrekkingen van de gemeenschap tot de grond

3.3.2.1. Inleidend
De termen taneh kuta en taneh kesartn worden gebruikt
voor de aanduiding van een concreet grondgebied, namelijk dat van een dorp tegenover dat van andere dorpen,
respectievelijk het grondgebied van een wijk tegenover
dat van andere wijken in een dorp. Bijvoorbeeld: taneh
kuta Mardingding (in het dagelijks spraakgebruik taneh
Mardingding), respectievelijk taneh kesain Rumah Julu
(in dagelijks spraakgebruik: taneh Rumah Julu).
Behalve een concreet grondgebied duiden beide termen
echter ook op categorieën van grond, waarin de betrekking van de gemeenschap tot grond besloten ligt. Tussen
de beide begrippen (opgevat als categorieën van grond)
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wordt door de Karo Batak niet expliciet onderscheiden;
van beide termen wordt verklaard dat ze betrekking heb
ben op :
- het land waarop alle dorpelingen recht hebben (hak
ccnak kuta),
- het land waarover de anafe taneh de "overheid"
(pemerintah)
is
- het land dat "nog geen individuele bezitter heeft"
(tenga lit si трипа)
- het land dat door ieder der dorpelingen mag worden
genomen (banai ibuat anak kuta).
Dat niettemin onderscheid bestaat tussen beide begrip
pen blijkt uit het selectieve gebruik van de termen in
het dagelijks verkeer.
Zoals hierboven uiteengezet (par. 2.3. en 2.4.) be
staat de gemeenschap op dorpsniveau uit alle leden van
de samenleving, naar verwantschappelijke betrekking ge
groepeerd rond de anak taneh die, met de anakberu taneh
en kalimbubu taneh, de institutionele kern vormen van
de sangkep si telu.
Overeenkomstig het onderscheid tus
sen kuta (dorp) en kesain (wijk) als aanduidingen voor
de gemeenschap naar buiten, resp. naar binnen, vormen
de termen taneh kuta (3.3.2.2.) en taneh kesain (3.3.
2.3.) de aanduiding voor de betrekkingen van de gemeen
schap tot de grond naar buiten toe, resp. naar binnen
toe.

3.3.2.2. Gemeenschapsßrond: taneh kuta
De betrekking
van de gemeenschap tot de grond in de
werking naar buiten verwerkelijkt zich voornamelijk in
passieve zin, in het in beginsel uitgesloten zijn van
gemeenschapsvreemden van toegang tot en gebruik van de
grond zelf of genot van wat daarop is.
De latente uitdrukking daarvan is gelegen in het verschijnsel dat het gehele grondgebied nagenoeg uitsluitend gebruikt wordt door anak kuta-, slechts bij uitzon-90-

dering heeft een gemeenschapsvreemde daar grond.
Slechts incidenteel werkt de gemeenschappelijke betrekking actief in het verlenen van toestemming aan gemeenschapsvreemden om van de grond van het dorp gebruik te
maken.
Ons bekende voorbeelden betreffen onder andere de volgende gevallen:
- toelaten van vreemden tot grondgebied (dus anders dan
door opname in de gemeenschap):
In Mardingding troffen we een Toba Batak aan, die verzocht had daar te mogen verblijven en die er gedurende
ongeveer drie maanden woonde in een door hemzelf opgetrokken hut aan de rand van de dorpskern· Afgezien van
bezoeken aan de gemeenschappelijke badplaats en aan de
koffiehuizen nam hij nauwelijks deel aan het maatschappelijk leven. Hij hield zich onder andere bezig met het
tappen van sap (pota) uit de arenpalm, die hij liet gisten tot palmwijn (arak). Daarmee trok hij jongens uit het
dorp aan die, niet gewend aan alcoholica, zich daaraan
bedronken. Na verloop van tijd werd hem door de vader van
het dorpshoofd te verstaan gegeven dat hij maar uit het
dorp moest verdwijnen.
- genieten van wat de grond oplevert:
Voor de aanleg van een nieuwe brug nabij Tiga Nderket waren keien nodig, die de bouwers wilden halen uit de beddingen van de waterlopen op het grondgebied van Mardingding. Het dorpshoofd (behorende tot de anak taneh aldaar)
aan wie formeel daarvoor toestemming was gevraag, pleegde
overleg met enige andere anak kuta, waaronder de penghutu
van de vier kesain.
Men besloot daarbij om het verzoek
toe te staan, indien voor iedere vracht een (gering) bedrag zou worden betaald en bovendien een aantal steenvrachten zouden worden gestort op het (nog onverharde)
tracé van de tweede verbindingsweg tussen Mardingding en
Tiga Nderket. Plannen voor de aanleg van die weg door de
dorpsgenoten bestonden al langer, maar de uitvoering ervan stuitte op het moeizaam transport van stenen.
Aan het eind van de jaren '60 werd in Mardingding be-91-

sloten tot de bouw van een los. Men beschikte echter
niet over voldoende middelen om de bouw te bekostigen.
Daarom werd besloten om het iemand van buiten het
dorp toe te staan tegen betaling van een zeker bedrag
de vijver die aan de rand van Mardingding ligt te
(laten) bevissen en de opbrengst ervan voor zichzelf
te verkopen. Betrokkene, een Karo Batak die echter
ver buiten Karo-land woonachtig was, liet dit doen
door iemand in Mardingding. Met betrokkene werd overeengekomen dat hij gedurende vijf jaar in beginsel
recht had op alle vis uit de vijver. Dit hield niet
in dat de anak kuta er niet meer mocht vissen: van
iedere vangst, gedaan door een van de anak kuta, zou
1/3 (later - de laatste twee jaar - 1/5) aan hem worden afgestaan. Voor het overige bleven de anak kuta
de vijver als voorheen gebruiken (wassen, baden, sanitaire doeleinden, enz.) en ook onderhouden (vrij
houden van waterloop, reparatie bedijking, enz.).
Een ander voorbeeld werd ons meegedeeld tijdens onze rondreis door de dunbevolkte streek Liang Mêlas
in het noordwesten van Karo-land. In een van de dorpen daar hadden zich Chinezen gemeld met het verzoek
om in het oerwoud rond het dorp (voor industriële
doeleinden) op grote schaal keminyaan (geurig hars)
te mogen tappen. Dit werd hen toegestaan, omdat ze
in ruil daarvoor aanboden de verbindingsweg met de
grote weg Kaban Jahé - Kuta Cane te verharden (dit
niet zonder eigenbelang: met het oog op gemakkelijk
transport van de gewonnen grondstof). Kort daarop
werd de winning gestopt, omdat de opbrengst tegenviel, en de weg bleef onverhard.
- het gebruik van de grond zelf:
Als voorbeeld hiervan noemen we hetgeen ons werd meegedeeld met betrekking tot het dorp Samperaya in dezelfde streek (Liang Mêlas). Van de oorspronkelijke
bewoners die vroeger ooit in dit dorp verbleven, restte nog slechts een klein aantal (2 gezinnen, +_ 12
personen). De overigen hadden zich in de loop van de
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tijd gevestigd in dorpen langs de grote weg Kaban Jahé Kuta Cané. In het begin van de jaren '70 kwamen Japanners
naar het dorp en deden aan de daar nog verblijvende bewoners het verzoek de niet meer in gebruik zijnde velden
van het dorp te mogen gebruiken voor het planten van
tabak op grote schaal. Men stond dit niet toe, omdat men
zich niet bevoegd achtte aldus te beschikken over de
grond van hen die elders verbleven.
Naast de hierboven aangeduide gevallen van vreemden
binnen het grondgebied van het dorp zijn daar nog de mensen, die niet gerekend worden tot de anak kuta, maar die
daar toch grond in gebruik hebben. Zij behoren tot de
anak kuta in de omliggende (meestal verwante) dorpen.
Binnen het grondgebied van Mardingding worden enkele
velden gebruikt door mensen onder andere uit Tiga Nderket, Kuta Mbaru, Temberun; in dat van Kuala door mensen
uit Tiga Binanga, Gungung. Ofschoon zij in het betrokken dorp niet feitelijk tot de anak kuta behoren, worden
zij niet beschouwd als vreemden, omdat zij zich met bewoners van het dorp kunnen identificeren op grond van
verwantschappelijke banden tussen hen. Ook in maatschappelijk opzicht zijn zij geen vreemden.
In gevallen waarmee het belang van alle dorpsgenoten
direct gemoeid is, aangelegenheden als de bouw van de
los in Mardingding en de beperking om te vissen in de
vijver, komen de beslissingen ten aanzien daarvan tot
stand in een forum, dat in beginsel alle dorpsgenoten
omvat, maar dat gestructureerd is rond de anak taneh
(bijvoorbeeld in Mardingding: "de Singarimbun van de
vier kesain"
fSingarimbun si empat kesain))
en hun
anakberu en каЪгтЪиЪи, de sangkep si telu vormend op
dorpsniveau. In andere gevallen, bijvoorbeeld ontgin
ning (par. 3.3.3.1.) treedt vaak slechts (een der)
anak taneh (penghulu) op, die als nakomeling(en) van de
stichter van het dorp die de lineage vestigde op deze
grond, als "pemerintah"
(overheid) wordt beschouwd. Als
vanzelfsprekend wordt in een kleine gemeenschap van on-93-

derling nauw met elkaar verbonden mensen zijn optreden
gedragen door een vaak zeer informeel onderling overleg
vooraf met, of een mededeling achteraf aan de betrokken
overige gemeenschapsgenoten.
Tegenwoordig is het doorgaans het dorpshoofd (kepata
kampung) - in de meeste dorpen, ook in Mardingding en
Kuala, tevens behorend tot de anak taneh - die in dergelijke gevallen benaderd wordt. In hem lopen de hem
van overheidswege toebedeelde bevoegdheden en die krachtens zijn anak taneh-zijn
dooreen.
Van een aansprakelijkheid van de gemeenschap voor op
zijn grond gepleegde delicten, waarvan de dader onbekend is gebleven, welke door Ter Haar (1939:54) wordt
vermeld als element van het "beschikkingsrecht van de
gemeenschap" in zijn werking naar buiten, is ons ten
tijde van het onderzoek niet gebleken.

3.3.2.3. Gemeenschapsgrond: taneh kesain
Hierboven werd taneh kesain al genoemd als aanduiding
voor het tot een bepaalde wijk gerekende grondgebied
(zowel binnen als buiten de woonkern). In de praktijk
spreekt men dan over bijvoorbeeld taneh kesain Rumah
Jahé, of kortweg over taneh Rumah Jahé.
Als categorie van grond verwijst de term taneh
kesain,
gebruikt zonder meer, naar de betrekking van de dorpsgemeenschap tot de grond in de werking naar binnen.
Zoals hierboven uiteengezet (par. 2.3.3.) is de dorpsgemeenschap naar binnen toe samengesteld uit de verschillende wijken; of, anders gezegd, uit de anak taneh
onderscheiden naar de verschillende lineages
(kesain)
met hun respectieve senina, anakberu en katimbubu.
Zo
kan over bijvoorbeeld Mardingding naar binnen toe alleen worden gesproken over de kesain (wijken) Rumah
Julu, Rumah Jahé, Rumah Gerga en Rumah Kurungmanik.
Fijnzinnig en compact werd door Ter Haar (1939:54) de
inhoud van de betrekking van de gemeenschap tot de grond
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in de werking naar binnen als volgt weergegeven:
"Krachtens de werking naar binnen ordent de gemeenschap
het op het gemeenschapsrecht berustend profiteren der ge
noten, ...., stelt de gemeenschap zich tevens op t e g e n o v e r de genoten door beperking te haren behoe
ve van de individuele aanspraken en rechten en door ont
trekking van voor onmiddellijke gemeenschapsdoeleinden
bestemden grond aan het individuele profijt".
Als taneh kesain (begrepen als categorie van grond)
wordt in concreto aangemerkt:
- het (onbebouwde) dorpsplein (taneh
lapang)
- de (onbebouwde) ruimten tussen de huizen en paden
(dalan)
- de badplaatsen (tapin) en de waterloop (ра ък)
- de vijver (tambak) (in Mardingding)
- de offerplaatsen (pajuh-pajuhen)
in en buiten de woon
kern
- de los, de rijststampplaats (tesung)
en het mannenverblijf (jстоит) en de grond daaronder en er omheen
(taneh lapang)
- begraafplaatsen (kuburen)
- de ongebruikte, dat wil zeggen niet geïndividualiseerde "lege" grond buiten het dorp {taneh si lenga
lit
mpuna: grond die nog geen bezitter heeft).
Kortom, al die grond die aan de gemeenschap als zodanig
en aan de afzonderlijke gemeenschapsgenoten ter beschikking staat (hak anak kuta: het recht van de anak kuta)
als voor onmiddellijke gemeenschapsdoeleinden gereserveerde grond (zoals dorpsplein, paden, badplaats, vijver, offerplaatsen en los), of als grond die door afzonderlijke genoten voor eigen profijt mag worden aangewend (de "lege" grond) door zich produkten ervan toe
te eigenen (jagen, zamelen, kappen, enz.) of door delen
ervan voor eigen gebruik te ontginnen.
Op dit l'aatste - ontstaan van een betrekking van afzonderlijke gemeenschapsgenoten tot de grond - zullen
we nader ingaan in par. 3.3.3.
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Het is de gemeenschap als zodanig die grond tot gereserveerde grond bestemt of anderszins daarover beschikt.
- Eind jaren "60 werd in Mardingding gemeenschappelijk
besloten om het bestaande voetpad, dat het dorp met de
nabijgelegen marktplaats Tiga Nderket verbond, te verbreden en te verharden, teneinde het dorp ook voor gemotoriseerd verkeer toegankelijk te maken. De verbreding
hield in dat van alle aan het pad grenzende velden een
strook door de nieuwe weg in beslag zou worden genomen,
enkele velden werden zelfs door verlegging van het oude
tracé in tweeën gesneden. Door dit besluit van de gemeenschap, aan de totstandkoming waarvan de betrokken
akkerbezitters hadden deelgenomen, werd reeds geïndividualiseerde grond (akkerland) teruggebracht tot gemeenschapsgrond (weg): taneh kesain. Vergoeding van schade
was in dit geval niet ter sprake gebracht, ook niet
door betrokken akkerbezitters; men heeft daar niet eens
bij stilgestaan.
Wat hier gebeurd is kan - in termen van Ter Haar gezien worden als een uitdrukking van de "nooit eindigende wisselwerking van inkrimpen en uitzetten", waarin
"het beschikkingsrecht (van de gemeenschap, H.S.) staat
met de individuele rechten" (1939:55).
De betrekking van de gemeenschap tot de grond, waaruit de individuele betrekking is voortgekomen, wordt
weliswaar teruggedrongen (in die zin dat andere gemeenschapsgenoten niet meer krachtens het "beschikkingsrecht
van de gemeenschap" ten aanzien van dezelfde grond op
eigen titel een individuele betrekking kunnen vestigen),
maar blijft niettemin latent daaronder (onder de individuele betrekking) aanwezig. Dit komt tot uitdrukking
in onder andere:
-het "verbod" van vervreemding van de grond door het
individu naar buiten de (dorps)gemeenschap
- het herstel van het "beschikkingsrecht van de gemeenschap" en het - daartegenover - "vergaan van de individuele betrekking" door het verlaten, het langdurig
ongebruikt laten van die grond (Ter Haar 1939:57, 58)
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- zoals zojuist werd beschreven: herstel door de gemeenschap als zodanig (inclusief de betrokken grondbezitter") van haar betrekking tot die grond onder terugdringing van de individuele betrekking. Gezien tegen
deze achtergrond hoeft het geen verwondering te wekken
dat vergoeding van schade niet ter sprake kwam.
- de plannen en besluiten betrekking hebbend op de bouw
van de los in Mardingding, die tot stand kwamen in de
kring van het dorp, dat wil zeggen van de gezamenlijke
vier kesain;
in beginsel waren alle dorpsgenoten daarbij betrokken. Gezamenlijk besloot men: dat een los
gebouwd zou worden; dat die zou worden opgetrokken op
een bepaalde plaats binnen de taneh kesain-, dat voor
de financiering van kosten (materialen) het aan een
belangstellende buitenstaander (niet anak kuta) zou
worden toegestaan om tegen betaling, in beginsel bij
uitsluiting van ieder ander, de vijver te bevissen;
en dat voor hetzelfde doel (financiering) op de strook
grond langs de vijver (taneh kesain) bouwkavels (tapak
rumah, lett.: huiserven) tegen betaling ter beschikking zouden worden gesteld aan anak kuta;
- het aan een individuele gemeenschapsgenoot toestaan
om te bouwen op taneh kesain,
zoals in Mardingding
bijvoorbeeld, waar het een der dorpelingen werd toegestaan om op het open terrein naast de los een schuur
te bouwen en er - overigens te eigen bate - een machinale rijstpellerij (kiling page) te exploiteren.
Alle dorpsgenoten hadden er belang bij, dat zij met
minder moeite en kosten hun rijst in het dorp konden
laten pellen (tot dan toe moesten ze dat laten doen
in de marktplaats Tiga Nderket, waaraan extra kosten
voor vervoer verbonden waren, of de rijst moest in
de lesung (rijststampplaats) met de hand gestampt
worden).
Een ander aspect van de betrekking van de gemeenschap
tot de voor gemeenschappelijke doeleinden gereserveerde
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grond, is de zorg voor de instandhouding ervan.
Van tijd tot tijd worden wegen en paden vrijgemaakt
van overwoekerend onkruid en struikgewas; de gaten die
in het wegdek gevallen zijn worden gedicht; de waterloop, waarvan het dorp voor was- en drinkwater afhankelijk is, wordt periodiek schoongemaakt en uitgediept,
de wallen worden verstevigd en hersteld; de diverse
offerplaatsen worden af en toe schoongemaakt en opgeknapt; herstel van de verzakkende betonnen vloer van de
los (in Kuala).
De meeste van deze werkzaamheden worden periodiek (ongeveer tweemaal per jaar), of steeds wanneer dat noodzakelijk is, in gotong royong (onderling hulpbetoon) gedaan, dat wil zeggen alle dorpsbewoners, jong en oud,
maar tenminste van ieder gezin (jabu) één volwassene,
nemen aan deze werkzaamheden deel.
Het is eveneens een aspect van de betrekking van de
gemeenschap tot de grond, dat individuele genoten gebruik maken van de woeste grond (buiten de voor gemeenschappelijke doeleinden gereserveerde grond) en profiteren van wat ze er aantreffen. Een uitgebreid overzicht
daarvan wordt gegeven door Enda Boemi (1925:14-36). Wij
beperken ons tot vermelding van enkele in de praktijk
voorkomende vormen.
- De jacht die men van tijd tot tijd houdt, is geen aangelegenheid waarbij de gemeenschap als zodanig gemoeid
is: degenen die daar zin in hebben (meestal een groep
van dezelfde mensen) trekken er met elkaar op uit. Toestemming vooraf wordt daarvoor niet gevraagd en behoeft
ook niet gevraagd te worden. Evenmin kan worden gezegd,
dat er een verplichting zou bestaan om na de jacht een
bepaald deel van het wild als "erkenningsbetaling" aan
het "hoofd" (wie zou dat moeten zijn?) af te staan. Men
houdt zich bij de jacht in het algemeen aan de grenzen
van het eigen gebied; daarbij geldt echter dat een reeds
getraceerd of aangeschoten dier vervolgd mag worden tot
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binnen de grenzen van het grondgebied van een ander dorp
(»erking van de betrekking van die andere gemeenschap
tot haar grond).
- Op hun gang door het oerwoud of over andere woeste
grond maken de dorpelingen van de gelegenheid gebruik om
in/ het wild groeiende kruiden of groenten, om boomtakken
voor brandhout of wilde bambù mee te nemen. Ten behoeve
van maaltijden voor ceremoniële aangelegenheden zoals
huwelijk en begrafenis, waarbij aan vele honderden te
eten moet worden gegeven, worden soms door de jongelui
van het dorp in min of meer georganiseerd verband, in
het bos wilde groenten en vruchten verzameld.
- Voor niet-commerciële doeleinden, zoals de bouw van
een huis, halen de dorpelingen bomen en bambù uit het
oerwoud dat tot het dorp behoort.
3.3.3.

Ontstaan van een individuele betrekking tot
gemeenschapsgrond

3.3.3.1. Inleidend
De Karo beschouwt het als een aspect van de betrekking
van de gemeenschap tot de grond (taneh kesain), dat afzonderlijke gemeenschapsgenoten (anak kuta) ten aanzien
van delen van die grond door ontginning een individuele
betrekking kunnen doen ontstaan.
Ofschoon ontginning sinds de Tweede Wereldoorlog nog
slechts zelden voorkomt - van Mardingding en Kuala zijn
ons slecht enkele gevallen bekend - is uiteenzetting van
deze instelling niettemin van belang voor het verstaan
van de autochtone systematiek.
Een samenlevingsgenoot kan op grond van zijn behoren
tot de dorpsgemeenschap binnen het grondareaal van het
dorp delen daarvan in bewerking nemen door ontginning.
In het begrip "nalep" (een teken plaatsen) ligt opgesloten zowel het feitelijk handelen dat de ontginning inluidt, als de grondslag waarop een latere eventueel per-99-

manente betrekking tot die grond gebaseerd is (3.3.3.2.) .
De grond ten aanzien waarvan aldus een individuele betrekking gevestigd wordt, wordt aangeduid met de term
taneh buat-buaten
(3.3.3.3.). Daarin wordt uitgedrukt,
dat de aanvankelijke betrekking slechts beschouwd wordt
als "tijdelijk gebruik"; dat door het ontginnen van tot
dan toe niet geïndividualiseerde grond, men geacht wordt
deze grond aanvankelijk slechts in gebruik te nemen.

3.3.3.2. Ontginning
Onder nalep taneh (nalep, lett.: een (waarschuwings/
verbods-teken plaatsen) wordt verstaan: het aanbrengen
van tekens op of om een stuk grond (oerwoud of woeste
grond), om aan te geven dat men dit wil ontginnen. Ook
de ontginning zelf wordt met deze term wel aangeduid,
waarnaast veelvuldig de Indonesische term buka taneh
(lett.: land/grond openen) wordt gebruikt; pas ontgonnen
grond wordt taneh salep-salepen
genoemd.
Een van de meest gebruikte tekens is een rechtop in de
grond gestoken bambu-staak, die van boven gespleten is
met dwars daarin geklemd een bosje droog gras (rih). Een
dergelijk teken wordt ook gebruikt bijvoorbeeld om aan te
geven, dat het niet is toegestaan om op een afgeoogst
veld karbouwen te weiden.
Als teken voor voorgenomen ontginning worden ook wel
struiken of takken van bomen afgehakt, of stenen op een
bepaalde wijze neergelegd, waardoor voor anderen de bedoeling duidelijk is, namelijk kenbaar te maken dat men
zich voorgenomen heeft de grond waarop het teken geplaatst
werd te ontginnen.
Het is niet nodig dat de tekens zodanig worden aangebracht, dat daardoor de vorm en omvang van de te bewerken
grond wordt aangegeven. Evenmin wordt met het teken aangegeven wie de plaatser ervan is; het is voldoende dat
kenbaar is, dat iemand plannen heeft met de grond waarop
het teken staat. Dergelijke tekens zijn door heel Karo-100-

land algemeen bekend.
De feitelijke ontginningswerkzaamheden (aangeduid als:
ngerabi = het omkappen van oerwoud; en ngerintis
= het
ontdoen van onkruid) worden verricht door betrokkene en
zijn gezin. Het is niet een aangelegenheid waarbij de
gemeenschap van dorpsgenoten, eventueel bij wijze van
onderling hulpbetoon (gotong voyong), deelneemt. Soms
laat men zich daarbij helpen (met name voor de zware
werkzaamheden) door anderen, hetzij verwanten (zonder
betaling), hetzij "vreemden" (tegen betaling: in aronverband of bij uitbesteding (pemoken); zie hieronder par.
3.3.4.2.). Ontginning van woeste grond
{alang-atang-vlakte) door een vrouw alleen (of enkele vrouwen tesamen)
zonder hulp van haar man komt wel voor; aan de veel
zwaardere ontginning van oerwoud nemen altijd mannen
deel.
Ongeacht door wie de feitelijke ontginningswerkzaamheden verricht werden, door mannen of vrouwen, wordt in
het dagelijks spraakgebruik de ontginning toegerekend
aan de vrouw. Men spreekt dan over een ontgonnen stuk
grond als over "salep-salepen
Nandê A" (de door de moeder van A. ontgonnen grond)10.
Het "openen van ïand" is niet enkel voorbehouden aan de
anak taneh, de cmakberu taneh of de kalimbubu taneh. Alle
anak kuta kunnen, omdat ze deel uitmaken van de dorpsgemeenschap, delen van de grond, die tot dan toe als gemeenschapsgrond werd beschouwd, voor zichzelf in gebruik
nemen door die te ontginnen.
Globaal tot de Tweede Wereldoorlog werd veelvuldig
grond ontgonnen. In iedere generatie namen welhaast ieder
der kinderen, naast de grond van de ouders, nieuwe stukken in gebruik. Dat dit mogelijk was, zonder te leiden
tot een tekort aan grond, is vermoedelijk het gevolg van
het feit, dat de grond ook vaak "verlaten" werd, nadat
de opbrengst ervan na enkele jaren terugliep (wisselbouw).
Na verloop van tijd kon die inmiddels weer verwilderde
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grond dan weer door anderen geopend worden. Bovendien werd
de bevolking, vóór die geinununiseerd werd, periodiek (ongeveer iedere 12 jaar) gedecimeerd door pokkenepidemieën
Ofschoon niet (meer) systematisch en op grote schaal,
is sinds de oorlog incidenteel nog wel grond geopend. Enkele gevallen zijn ons bekend; één daarvan komt ter sprake in casus II, waar de aanspraken, die een van de betrokkenen in een geschil betreffende grond op een bepaald
veld wil doen gelden, worden afgeweerd door de constatering, dat het betrokken veld door een ander geopend was
(zie casus II, 370). Een ander geval betrof het voormalige dorpshoofd van Mardingding, die in 1977 door een
dorpsgenoot in een uitloper van het oerwoud een stuk liet
openkappen en platbranden en er kruidnagelboompjes (cengkeh) liet planten. Het bijzondere in dit geval - en er
zijn meer van dergelijke gevallen - is, dat betrokkene
beweerde niet een stuk grond te "openen": het betrof geen
taneh kesain,
maar grond die door zijn (voor)ouders al
ooit gebruikt was geweest: hij nam die grond slechts opnieuw in gebruik.

3.3.3.3. Taneh buat-buaten
Buat-buaten
is afgeleid van "muat", dat is: nemen, gebruiken. Met bijvoorbeeld "si buatna" (lett.: wat door
hem/haar genomen of gebruikt wordt) en de genitiefvorm
daarvan buatenna (lett.: wat hij/zij neemt of in gebruik
heeft) worden in neutrale zin aangeduid datgene was iemand heeft, wat iemand in gebruik heeft. Aldus kan men
iemand horen spreken over de grond die hij/zij "in gebruik heeft", bewerkt, zonder dat daarmee iets gezegd is
over de inhoud van de betrekking tot die grond.
Met buat-buaten
(in de praktijk gebruikt in genitiefvorm: buat-buatenna)
wordt specifiek gedoeld op die grond
die aan een vrouw als dochter/zuster door haar vader/
broers gegeven is als pemerê ("gift") om die "levenslang
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te gebruiken". We komen hierop terug in het volgende
hoofdstuk.
Met taneh buat—buaten wordt een categorie van grond
aangegeven, die men kortweg zou kunnen omschrijven als:
in gebruik genomen gemeenschapsgrond, of individuele
grond-in-wording, een categorie die ligt in het grensgebied tussen de betrekkingen van de gemeenschap ten
aanzien van de grond en de sfeer van individuele betrekkingen. Hieronder wordt de inhoud van het begrip nader
omschreven.
Het openen van grond door een gemeenschapsgenoot kan
worden gezien als een uitoefening van de betrekking van
de gemeenschap (door betrokkene, die van die gemeenschap
deel uitmaakt) tot de grond.
De Karo beschouwt de ontginning en het gebruik van pas
ontgonnen grond aanvankelijk als "het slechts gebruiken"
(in gebruik nemen) van grond van de gemeenschap, van
taneh kesain.
In Kuala werden zelfs een aantal velden,
die nog maar betrekkelijk kort geleden waren aangelegd
(ontgonnen), nog aangemerkt als taneh kesain,
ofschoon
ze tegelijkertijd werden toegerekend aan degenen die ze
feitelijk in gebruik hadden genomen.
Men zegt dat de ontginner aanvankelijk slechts het
"gebruiksrecht" (vertaling van de veelgebruikte, uit het
Indonesisch geleende term hak pakai, ook wel aangeduid
met de gemengde term hak buat-buaten),heeft
van de grond
die de gemeenschap toebehoort. Hiermee wordt uitgedrukt
dat de betrekking (men zegt: het recht hakna) van de ontginner van die grond "nog niet sterk" is (tenga
meteguh),
dat "nog niet vaststaat wie de grond bezit" (tenga
tetap
si mpuna): het is nog niet zeker of ook in de toekomst
die grond bij voortduring door de ontginner gebruikt zal
blijven worden.
Als de ontginner de grond feitelijk niet meer gebruikt
en toelaat dat alle tekenen van zijn gebruik vervagen en
verdwijnen, als hij op deze wijze blijk geeft de door hem
aanvankelijk gevestigde betrekking tot de grond niet te
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willen handhaven en te onderhouden, dan kan een ander uit
de gemeenschap (uit eigen hoofde) die grond op zijn beurt
in gebruik nemen (band ibuat kalak),
die grond als het
ware opnieuw "openen" (nalep). Dat wil zeggen: de aanvankelijke betrekking van de gemeenschap tot de grond herstelt zich volledig en op grond daarvan kan een andere
gemeenschapsgenoot de gemeenschapsbevoegdheid
{nalep,
ontginnen) weer uitoefenen.
Dit is het concept dat besloten ligt in het begrip taneh buat—buaten ("geïndividualiseerde gemeenschapsgrond")
waarmee dergelijke grond als categorie wordt aangeduid
tegenover taneh kesai-n (gemeenschapsgrond) .
Het voorlopige in de betrekking tot de grond, aangeduid
als taneh buat-buaten,
neemt mettertijd (ban dekahna) af ;
door voortdurend gebruik, door handhaving van de tekens
van gebruik versterkt zich de individuele betrekking van
de ontginner tot de grond. Tenslotte wordt de grond gereken toe te behoren aan de ontginner (en diens nakomelingen) ; het wordt als vaststaand aangenomen dat deze voortaan de "bezitter" is (tetap si rrtpuna) en dat daarin niet
zomaar verandering komt; dat de grond niet mag worden "genomen" door anderen (la band ibuat kalak) , ook al wordt
de grond gedurende enige tijd (bijvoorbeeld meerdere seizoenen) niet feitelijk gebruikt. Over de periode waarover
dit proces zich uitstrekt, lopen de meningen uiteen. Er
zijn er die menen dat het na ongeveer 5 jaar voltooid zou
zijn, anderen weer beweren dat dat pas in de volgende generatie het geval is.
In sommige streken (zoals in Kuala) werd ons meegedeeld
dat deze toestand van vaste, sterke betrekking tot grond
werd uitgedrukt door die grond "taneh anggapen"^2- te noemen, inhoudende "het sterkste recht dat de adat Karo kent
ten aanzien van grond, gelijk aan "hak milik"
(Indonesisch eigendomsrecht)". De term hebben we er echter nooit
in het dagelijks verkeer horen gebruiken en in andere
streken (zoals in Mardingding) was deze benaming niet
eens algemeen bekend.
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Dat neemt niet weg dat algemeen het concept bekend is,
waaraan de term verondersteld wordt uitdrukking te geven
en zoals dat hierboven uiteengezet werd. Zowel in Kuala
als in Mardingding bestaat het overgrote deel van het
grondgebied uit geïndividualiseerde grond, ten aanzien
waarvan een sterke individuele betrekking bestaat, waarin de bevoegdheid van de gemeenschap ver is teruggedrongen.
Voor de aanduiding van die geïndividualiseerde grond en
de individuele betrekking ten aanzien daarvan is ons niet
één term bekend, maar zijn er meerdere die hieronder (par.
3.3.5.) nader besproken zullen worden.

3.3.4.

Bevoegdheden ten aanzien van geïndividualiseerde
grond

3.3.4.1. Inleidend
Hieronder zullen we nagaan welke mogelijkheden in beginsel de individuele betrekking tot grond biedt; met andere woorden wat men in het algemeen zoal met (zijn) geindividualiseerde grond kan doen.
Onder andere titels worden daarbij onderwerpen behandeld, die in de adatrechtsliteratuur tot heden op basis
van andere indelingsbeginselen werden gepresenteerd onder hoofden als "grondtransacties" (omvattend onder andere: dorpsstichting, individuele ontginning, verpanding,
verkoop, verhuur) en "transacties waarbij grond betrokken is" (onder andere deelbouw en séwa, zekerheidsstelling) 13.
Wij zullen een indeling volgen die gebaseerd is op het
onderscheid dat de Karo Batak maakt naar de mate waarin
de grond als "uit handen gegeven" beschouwd wordt. Aldus
wordt - naar autochtoon woordgebruik - onderscheiden in
de gradaties1^:
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kita

muatsa:

"zelf gebruiken" (ook verschillende samenwerkingsvormen omvattend; par. 3.3.4.2);
kalak muatsa: "gebruik van grond door anderen" (onder andere deelbouwvormen ("melah" en
"pertelu")
en huur ("séwa" en "menihi");
par. 3.3.4.3.)
tanehta bas kalak: "onze grond bij anderen " (verpanding
en verkoop; par. 3.3.4.4.).

3.3.4.2. Kita muatsa: "zelf gebruiken"
De meest voorkomend wijze waarop grond wordt gebruikt
is wat we hier noemen: het "zelf gebruiken" van grond,
zoals dat in het dagelijkse spraakgebruik wordt aangeduid
met "kita muatsa"15 (lett.: wij gebruiken het), of met
de - deels Indonesische - uitdrukking "buat
sendiri"
{sendi-Fb (Indon.) = zelf). Hieronder wordt begrepen het
gebruik van de eigen grond door de ouders en de kinderen
in een gezin (jabu sada bapa).
Veldwerkzaamheden worden zowel door de man als door de
vrouw (vaak gezamenlijk) gedaan (zaaien, oogsten). Bepaalde werkzaamheden (zoals ploegen) zijn meer specifiek mannenwerk, de vrouw daarentegen houdt zich dagelijks bezig
met het onderhouden van de grond en de gewassen (verspenen, wieden, enz.). Van kleins af aan gaan de kinderen
met de ouders naar het veld en leren spelenderwijs mee te
doen aan het werk. Vooral voor een meisje is, hoe ouder
ze wordt, het helpen bij het veldwerk een deel van haar
dagelijkse taak. Jongens worden in het algemeen vrijer
gelaten in dit opzicht. Wanneer ze in staat zijn zelfstandig grond te bewerken (en een huwbare leeftijd bereikt
hebben), krijgen de kinderen doorgaans van hun ouders een
veld toegewezen om dat min of meer ten behoeve van zichzelf te bewerken. De redenen waarom zij daarom vragen,
kunnen onder andere de volgende zijn:
- voor een jongen: om te tonen dat hij de ernst van het
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leven inziet en zich voorbereidt op zijn taak in de samenleving (tutus ateno.) ;
- voor een meisje: om te tonen dat ze sterk is (megegeh)
en "ijverig om naar het veld te gaan" (mejingkat
ku juma);
dat ze als huwelijkskandidate aantrekkelijk is, omdat ze
het gezin goed zal kunnen onderhouden;
- daarnaast in het algemeen ook: om geld te verdienen
door verkoop van de oogst voor (buitengewone) bestedingen
zoals nieuwe kleren (met name van belang voor jongelui,
die op vrijersvoeten zijn: ngerondong),
een radio, een
gitaar, gouden sieraden (die worden gekocht als waardevaste belegging).
Daarin is geen algemene lijn aan te geven; het is geheel
afhankelijk van de concrete omstandigheden en kan van geval tot geval verschillen. Steeds echter is het krachtens
de betrekking van de ouders (vader) tot de grond, dat de
kinderen daarvan gebruik maken. In het dagelijks verkeer
wordt dan ook gewoonlijk het gebruik toegereken aan de
ouders (vader), ook al is het een van de kinderen die de
grond bewerkt.
In deze gevallen worden tussen de ouders en de kinderen
geen "harde", zakelijke afspraken gemaakt. Zonder veel
formaliteit vraagt het kind zijn ouders om een stuk grond
te mogen bewerken. In onderling overleg wordt bekeken
welk veld dat zal worden, wat er verbouwd zal gaan worden
en wat er met de opbrengst gaat gebeuren. Vaststelling en
betaling van een prijs voor het gebruik van de grond komen
in dergelijke gevallen niet ter sprake: dat wordt in de
verhouding tussen ouders en kinderen als onbehoorlijk ervaren, als een uitdrukking van distantie als tussen vreemden (kalak).
Wel echter wordt, in ieder geval na de oogst,
een kleine hoeveelheid van de eerste vruchten van het veld
(beras page mbaru: "nieuwe rijst") met zeker ceremonieel
als symbolische (en religieuze) "erkenningsbetaling" aan
de ouders gebracht.
Het kan zijn dat het veld gedurende slechts één seizoen
bewerkt wordt door het kind, dat daarna een ander veld in
bewerking neemt; het kan ook zijn dat meerdere seizoenen,
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zelfs meerdere jaren, achtereen hetzelfe veld in bewerking gehouden wordt door hetzelfde kind.
Enige verandering, naar buiten toen niet meer dan als
het ware een accentverschuiving, kan zich voordoen nadat
de kinderen huwen. Onderscheid moet daarbij gemaakt worden tussen zoons en dochters.
Gewoonlijk wordt aan een zoon bij, of korte tijd na,
zijn huwelijk (rond de tijd dat zijn eerste kind geboren
wordt) door de ouders een van hun velden toegewezen om
daarop, samen met zijn echtgenote, zijn rijst te verbouwen teneinde te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud
en als gezin onafhankelijk te kunnen zijn. Tot dan toe
hebben zij ingewoond in de woonafdeling van de ouders
van de jongen of van het meisje, daar als onderdeel van
het gezin uit één pot (sada kudin) gegeten en ervoor gezorgd dat er uit die pot iets te eten viel, door mee
het land te bewerken. Deze toewijzing van grond wordt,
evenals de grond zelf, aangeduid als de "panjayon"
(jayo = onafhankelijk, zelfstandig zijn) van de zoon;
ze is meer permanent bedoeld. Dat wil zeggen: betrokken
zoon blijft vooralsnog bij voortduring datzelfde stuk
grond gebruiken ten behoeve van zijn eigen gezin. Naar
buiten toe is zijn gebruik nog steeds gebaseerd op de
betrekking van zijn vader tot de grond.
Naar binnen toe (en daarin zit de accentverschuiving)
is in beginsel aan hem het gebruik voorbehouden en is
zijn betrekking tot die grond versterkt tegenover die
van zijn broers en zusters.
Ofschoon minder algemeen, wordt ook aan een dochter
wel bij gelegenheid van haar huwelijk (of daarna) door
haar ouders een veld te bewerken toegewezen. Dit wordt
echter niet "penjayon" genoemd (de penjay on voor haar
gezin is de grond die haar echtgenoot van zijn ouders
krijgt), maar een pemerê ("gift") (par. 3.3.5.4., en
par. 4.3.5. , 4.3.6. sub A-2): het tijdelijke (praktisch
levenslange) gebruik van een veld.
Omdat zij door haar huwelijk, samen met haar echtge-108-

noot
haar
meer
haar

wordt gerekend tot de апакЪети van haar vader en
broers, is ook ha^r betrekking tot hun grond er niet
een als tot eigen grond. Voor haar echtgenoot en
kinderen is deze grond taneh kalimbubu (par.3.3.5.4)-

Met het toenemen van de leeftijd der ouders en het af
nemen van hun krachten om de grond te bewerken, nemen ge
leidelijk aan de kinderen de bewerking van de velden stuk
voor stuk over van de ouders. In beginsel zijn het de
zoons, maar in de praktijk blijven ook gehuwde dochters,
die al grond van de ouders in gebruik hadden, deze verder
gebruiken. Dit impliceert een regeling van het feitelijk
gebruik van de grond, een "distributie" van de grond,
die eventueel later bij het overlijden van beide ouders
expliciet geformaliseerd wordt in de verdeling van de
ouderlijke grond (zie par. 4.3.4. ).
Onder het "zelf gebruiken" van grond worden ook de vol
gende vormen van bewerking gerekend, waarbij gebruik ge
maakt wordt van de hulp van anderen
(kalak).
Pemoken, dit is het tegen betaling doen verrichten van
(veld)werkzaamheden; "uitbesteden" {ngemo = het tegen be
taling verrichten van werk).
In betrekkelijk zeldzame gevallen worden alle werkzaam
heden van een landbouwcyclus uitbesteed; meestal slechts
bepaalde werkzaamheden, zoals ploegen en dorsen en die
waarbij machinerieën gebruikt worden (die gehuurd worden
met de mensen die ze bedienen). Veelal zijn het niet-Karo
(in het bijzonder Javanen), die zich individueel ter beschikking stellen om dergelijke deelwerkzaamheden te verrichten. Ook Karo doen het wel, maar dan meestal in groepsverband: betaalde aron (zie hieronder).
Raron, dit is in arün-verband grond bewerken. Een aron
kan worden omschreven als een groepje van mensen, die gezamenlijk eikaars velden bewerken. Het is een autochtoon,
van oudsher bestaand samenwerkingsverband16, waarvan de
oorsprong misschien gezocht moet worden in de noodzaak om
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bepaalde werkzaamheden (zoals vroeger het omzetten van
de grond met puntige stokken (ngengkal)
in plaats van
ploegen) gezamenlijk te verrichten.
Ofschoon over de aron veel meer kan worden meegedeeld,
volstaan we voor deze studie met de volgende opmerkingen.
De meeste avon tellen tussen de 5 en 12 leden, bestaande
uit mannen (getrouwde zowel als ongetrouwde) en ongetrouwde vrouwen/meisjes. Getrouwde vrouwen nemen niet
deel aan een "gewone" avon, maar kunnen met elkaar een
"aron nandé-nandê"
("aron van moeders") of "avon
tua-tua"
{"avon van ouderen") vormen, waaraan geen mannen mogen
deelnemen. Dit heeft onder andere te maken met een van
de belangrijke maatschappelijke aspecten van de avon:
het mogelijk maken van vrij contact tussen jongens/mannen (die gelijktijdig meerdere malen gehuwd kunnen zijn)
en huwbare meisjes/vrouwen (ook sexueel contact) met het
oog op huwelijkssluiting: voor een avon vervalt buiten
het dorp de "adat" ten aanzien van het in de samenleving
normale patroon van gedragen en spreken en treden daarvoor "eigen", specifieke normen in de plaats.
De avon worden gevormd in de weken voorafgaande aan
het nieuwe (zaai)seizoen. Men zoekt elkaar op om te proberen een groep tot stand te brengen van personen die
met elkaar de werkzaamheden willen en kunnen doen, hetgeen vaak ingewikkeld is in verband met de verwantschappelijke tabu-verhoudingen, die een samengaan in avonverband in de weg kunnen staan. De avon bewerkt om de
andere dag het veld van een van de leden. Van oudsher
staat op het ongemotiveerd niet deelnemen in aron-verband een kleine boete "ter compensatie van arbeid".
Naast deze "originele" avon komt tegenwoordig veel
voor de betaalde avon: een avon van mensen die zich aaneengesloten hebben, niet alleen om eikaars velden te
bewerken, maar om zich - als avon - te verhuren aan eenieder die veldwerk wil laten verrichten. De kosten daarvoor bedroegen (in 1976) Rp. 600 (destijds + ƒ 4,50) per
aron-lid per dag.
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3.3.4.3. Kalak muâtsa: "gebruik door anderen"
Met een aanduiding als juma ibuat kalak^7
(lett.: velden door anderen gebruikt) worden de verschillende wijzen
aangeduid waarop men kan toestaan, dat een veld door een
ander voor diens rekening bewerkt wordt, zonder dat daarmee in beginsel de eigen betrekking tot die grond zich
wijzigt. Onder "anderen" (kalak) worden in dit verband
globaal diegenen gerekend, die niet behoren tot de "eigen"
groep.
Muat (lett.: nemen, gebruiken) hier te verstaan als:
"slechts gebruiken", "gebruiken om niet"; vaak wordt hiervoor ook de term nrinjam (lett. : lenen) gebruikt.
Welbeschouwd ligt deze figuur op het grensvlak tussen
het hierboven behandelde "eigen gebruik" en de hieronder
te behandelen vormen van "gebruik door anderen".
Met muat wordt aangegeven het (tijdelijk) gebruik van
grond om niet, waarom verzocht wordt en dat toegestaan
wordt, juist op grond van het specifieke verwantschappelijke verband tussen betrokkenen, en waarbij men zich
niet zakelijk tegenover elkaar opstelt. Anderzijds worden deze gebruikers, ofschoon nauw verwant, niet gerekend tot de "eigen" groep en wordt het gebruik door hen
van de grond niet aangemerkt als "eigen gebruik".
Als zodanig wordt wel gesproken over het gebruik van
grond, dat aan verder verwijderde patrilineale verwanten (bijvoorbeeld een classificatorische broer: FaFaBr
SoSo) op hun verzoek werd toegestaan.
Zo ook over het gebruik door een gehuwde dochter. Juist
omdat zij een dochter is van haar ouders, ligt het voor
de hand dat zij dezen vraagt een stuk grond van hen te
mogen gebruiken, en dat haar dit wordt toegestaan. Zij
gebruikt de grond dan niet als lid van het gezin van
haar ouders, maar als апакЪе и, ten behoeve van háár gezin, dat behoort tot de patrilineale afstammingsgroep
(mevga) van haar echtgenoot. Naar de grond die aldus
door een gehuwde dochter wordt gebruikt, wordt ook wel
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verwezen als juma гЪиаЬ anakberu (het veld dat door de
anakberu wordt gebruikt).
Andere, eveneens betrekkelijk veelvuldig voorkomende
vormen van gebruik van grond door een anakberu, zijn
onder andere het gebruik door (uitgaande van een man)
een irrtpal (FaSiSo) of een beberé (SiSo) . Ofschoon doorgaans in geen van deze gevallen prijsafspraken gemaakt
worden en geen betaling in eigenlijke zin wordt gedaan
voor het gebruik van de grond, is het wel gebruikelijk
om beras page mbaru (de eerste vruchten van de nieuwe
oogst) te brengen als "erkenningsbetaling".
Het komt ook wel voor, zij het minder vaak, dat iemand aan zijn katimbubu (bijvoorbeeld WiFa, WiBr) op
diens verzoek het gebruik van een stuk grond toestaat.
In dergelijke gevallen verwacht men niet eens dat daarvoor beras vage mbaru wordt gegeven, ofschoon het op
prijs gesteld wordt als men de kalimbubu ertoe uitnodigt die te komen halen.
Melah (lett.: in twee delen verdelen). Het idee dat
achter melah zit, wordt ook wel uitgedrukt in het gezegde "sangap ras sangap, liah ras liah",
vrij vertaald:
samen voordeel, samen tegenslag.
Melah is een vorm van samenwerking, meestal tussen
dorpsgenoten, waarbij de één een veld ter beschikking
stelt, dat door de ander bewerkt wordt; ieder van hen
draagt de kosten van bepaalde bewerkingen en de opbrengst wordt door belden gedeeld.
Melah wordt doorgaans alleen toegepast bij grond van
goede kwaliteit, dat wil zeggen waar grote opbrengst
verzekerd is. In de praktijk is dat bij sabah nagenoeg
altijd het geval, minder vaak wordt het ook wel toegepast bij juma tuhur (droog veld) van goede kwaliteit.
De verdeling van de met bewerking samenhangende kosten
is als volgt: de kosten van zaaigoed (en ingeval van
juma tuhur ook de kosten van het zaai-klaar maken (eventueel tractorhuur)) zijn geheel voor degene van wie de
grond is; de kosten van kunstmest worden door beiden
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gelijk gedeeld; overige kosten (bijvoorbeeld uitbesteding
van deelwerkzaamheden) zijn geheel voor rekening van de
bewerker.
De opbrengst wordt als volgt verdeeld:
1. in het geval dat voor de tweede (of meerdere) keer het
veld bij wijze van meZah bewerkt zal worden door dezelfde
personen, wordt allereerst van de oogst de hoeveelheid
zaaigoed afgezonderd, die nodig is voor de volgende be
planting;
2. dan wordt van de oogst de zogenaamde "cimpa
serayan"
afgezonderd; dit is een hoeveelheid rijst die bestemd is
voor eventuele helpers bij de oogst (rijstsnijden
(nabi),
dorsen (ngerik),
uitwaaien van kaf (пдапдгп)),
als zij
niet op basis van betaling de werkzaamheden verrichten
(pemoken of raron), maar dit doen als verwanten;
3. het restant wordt gelijkelijk verdeeld tussen degene
die de grond liet bewerken en de bewerker.
Afe la/z-afspraken voor een nieuwe periode worden gemaakt
nadat de oogst van het afgelopen seizoen is binnengehaald.
Er treedt dan, na de drukte van het oogsten, een rustige
tijd aan, gedurende welke men nauwelijks werkt op het
veld. Men is in de gelegenheid om vaker en intensiever
met elkaar in contact te komen. Daarvan wordt gebruik ge
maakt om tot afspraken te komen voor het nieuwe seizoen.
Deze afspraken komen mondeling tot stand en er wordt geen
schriftelijk stuk van opgemaakt.
Het initiatief tot metah kan uitgaan zowel van degene
die grond te bewerken heeft, als van degene die grond van
een ander wil bewerken. De reden waarom iemand die grond
heeft tot metah overgaat kan zijn: in verhouding tot de
grond die hij heeft, beschikt hij over te weinig arbeids
krachten (in zijn eigen familie), hetzij omdat het grondareaal te groot is, hetzij omdat hij fysiek het werk niet
aankan, ook al is zijn areaal klein.
De redenen waarom een ander besluit om op melah-wijze
grond van een ander te gaan bewerken, zijn onder andere:
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hij heeft geen eigen grond; hij heeft niet voldoende
grond om zijn gezin van te onderhouden; zijn eigen grond
is niet van voldoende kwaliteit.
Metah duurt in beginsel één rijstoogst (= 6 maanden).
Na verloop van die tijd (na de oogst) kan degene van wie
de grond is, weer vrij van metah, zelf zijn grond bewerken.
Men verbouwt niet twee oogsten achtereen rijst op dezelfde sabah. Een van de redenen waarom men dit niet doet
is het praktische gegeven, dat het bevloeiingssysteem
niet
de capaciteit heeft om in het complex alle sabah
gelijktijdig van voldoende water te voorzien. Het water
wordt daarom om het half jaar voor het ene deel van het
complex afgesloten en geleid naar het andere en omgekeerd.
Gedurende de tijd dat de sabah niet bevloeid wordt, worden daarop marktgewassen verbouwd als tomaten, laaina
(spaanse pepers), enz., voor de handel. De prijzen voor
die gewassen fluctueren nogal (sterk afhankelijk van het
aanbod), maar zijn soms lucratief.
Ook de bewerking van sabah gedurende de drooglegging
kan wel op melah-wijze
gebeuren; dat is een kwestie van
afspraak tussen betrokkenen. Met name als het samengaan
aan de beide partners goed bevallen is, ziet men gebeuren, dat melah-afspraken tussen dezelfde mensen worden
gecontinueerd, soms gedurende meerdere jaren achtereen.
Metah tuhuv (droge grond) duurt in beginsel één jaar,
met dien verstande dat na het oogsten van de rijst (i.e.
5 maanden) en de verdeling daarvan, de bewerker gedurende de rest van de tijd (7 maanden) de grond verder voor
eigen rekening mag beplanten met wat hij maar wil, zonder dat de opbrengst daarvan wordt gedeeld met degene van
wie de grond is.
Doorgaans wordt dan kaoang taneh (aardnoten), mais,
enz. geplant: dat is niet kostbaar, weinig bewerkelijk
en zonder veel risico, maar het levert daartegenover ook
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niet zoveel op.
Pertelu (lett.: in drie delen verdelen) is een variant
van meláh;
er is echter een andere verhouding in verdeling van kosten en opbrengst. De kosten worden als volgt
verdeeld: 1/3 voor rekening van degene van wie de grond
is en 2/3 voor de bewerker; het zaaigoed is geheel voor
rekening van de bewerker. Verdeling van opbrengst: 1/3
voor degene van wie de grond is, 2/3 voor de bewerker.
Pertetu
wordt alleen toegepast bij (minder goede) juma
en bi] de zogenaamde sabah lama (lett.: "oude
sawah",
dit is vroeger ooit natuurlijk bevloeide, maar reeds lang
drooggevallen sawah).
Redenen voor verdeling m verhouding 1/3 - 2/3:
- de opbrengεt is geringer dan bij sabah:
het land is dus
minder waard in vergelijking met de te verrichten arbeid;
- de opbrengst is onzeker, voornamelijk omdat men afhanke
lijk is van regenval: de bewerker wil tegenover het gro
tere risico van misoogst een groter aandeel m de winst
zien. Pevtetu
komt zelden voor.
Sèwa. Onder sèwa 1 6 (lett.: huur) van grond verstaat men:
het ter beschikking stellen door de een van grond aan een
ander, die deze gedurende een bepaalde tijd gebruikt tegen
een vooraf overeengekomen (meestal) achteraf te betalen
prijs.
Het belang ligt primair aan de kant van de huurder, die
grond nodig heeft om te bewerken en bereid is daarvoor een
prijs te betalen. Het gebruik van de grond is het object
van de afspraak.
Sèwa-afspraken
worden in het algemeen gemaakt met betrekking tot droge velden (jwna tuhur)
(niet van
sauah),
maar ook wel betreffende een huiserf (tapak vumah), een
jabu in een adathuis, een veekraal
(kandang).
Bij voorkeur m de periode van rust na het oogsten worden nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot huur en
verhuur van grond. Deze afspraken worden doorgaans mondeling gemaakt, slechts zelden wordt daarvan een schrif-115-

telijk stuk opgemaakt. De belangstellende partijen benaderen elkaar rechtstreeks, zonder tussenkomst van derden.
De huur van grond wordt voor perioden van een of meerdere jaren aangegaan. Vaak wordt, na verloop van de aanvankelijk afgesproken termijn, het gebruik van de grond
door de huurder voortgezet, zonder dat de verhuurder
daartegen bezwaren kenbaar maakt. Dit kan worden gezien
als een stilzwijgende voortzetting van de huur tegen dezelfde voorwaarden.
De prijs van de huur wordt meestal vastgesteld in hoeveelheden rijst (pagé= ongepelde rijst). Ook als de huurprijs wordt uitgedrukt in geld, dan nog wordt meestal
daarvan de tegenwaarde aangegeven in rijst (die waardevaster is) .
De gemiddelde huurprijs voor 1 hectare grond bedroeg
in 1977 20 tot 30 pelgan (= 450-650 kg.), overeenkomend
met ongeveer 20% van de opbrengst in rijst (1 ha. redelijk goede grond levert een oogst op van gemiddeld 150
pelgan (= 3300 kg.) page). De hoogte van de prijs wordt
voornamelijk bepaald door de kwaliteit (redelijk te verwachten opbrengst) van de grond, maar is betrekkelijk
laag in vergelijking met melah en pevtetu
(resp. 50% en
30%) .
De vooraf overeengekomen prijs houdt geen verband met
de opbrengst van de oogst: ook in geval van misoogst moet
in beginsel de prijs worden betaald. Het schijnt echter
dat in gevallen van volledige misoogst, waarbij het voor
de huurder niet mogelijk is om de prijs te betalen door
het ontbreken van oogst, tussen beiden nieuwe afspraken
worden gemaakt, waardoor de lasten van misoogsten worden
gedeeld.
Menihi (afgeleid van berd-h = zaaigoed) is mogelijk de
oorspronkelijke term geweest waarmee de figuur, heden
sewa genoemd, werd aangeduid1 . Deze term, die m het
huidige spraakgebruik slechts zelden gebruikt wordt, zou
enkel betrekking hebben op het huren van landbouwgrond
en niet omvatten de huur van andere soorten grond. Voor
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alle vormen echter wordt heden zonder onderscheid de term
sèwa gebruikt.
3.3.4.4. Tanehta bas kalak: "onze grond bij anderen"
"Onze grond bij anderen" is de weergave van "tanehta
bas kalak",
waarmee wordt uitgedrukt dat men betrokken
grond weliswaar nog beschouwt als "eigen" grond, "onze"
grond, ofschoon daarvan door een ander gebruik gemaakt
kan worden, alsof het zíjn grond betreft.
Mutangken (lett.: "verschulden" (utang = schuld) , verpanden, ook aangeduid met de Indonesische term gadai).
Hieronder wordt verstaan: het in verband met geldlening
ter beschikking stellen van grond aan de geldgever.
De intentie hierachter is een andere dan die bij sèwa,
waar het in het algemeen de huurder is die het meeste
belang heeft bij de afspraak.
Hier ligt het belang aan de kant van degene die de
grond ter beschikking stelt, de geldontvanger: hij heeft
geld nodig en is bereid daarvoor het gebruik van een veld
af te staan aan wie hem het benodigde geld kan verschaffen. De terbeschikkingstelling van grond werkt als onderpand (blijft onder de geldgever zolang de schuld niet is
ingelost), maar tegelijk ook als vorm van "rente" (bunga)
(doordat geldgever er gedurende die tijd de vruchten van
geniet). De geldgever kan in grote mate met die grond
datgene doen wat hij ook met zijn eigen grond doet. Het
schijnt zelfs voor te komen dat hij op zijn beurt de
grond weer verpandt aan een derde. In de praktijk wordt
de in pand gegeven grond door de geldgever "zelf gebruikt", al dan niet daarbij geholpen door anderen (pe—
moken of raron; zíe 3.3.4.2.), of wordt door hem die
grond aan anderen in gebruik gegeven door sèwa of metah,
enz. (zie 3.3.4.3.).
In geval van mutangken

wordt tegenwoordig doorgaans van
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de afspraak een schriftelijk stuk opgemaakt in het bijzijn van getuigen en dorpshoofd, die mede ondertekenen,^
in het bijzonder met het oog op bewijsbaarheid later.
Ook mondelinge afspraken schijnen wel voor te komen. Als
"getuigen" treden een (of meer) senina en anakbevu op.
Met "mutcmgken" van grond zijn forse bedragen gemoeid
aan geld dat geleend wordt. Dit bedrag stemt overeen met
de waarde die beide betrokkenen aan de grond toekennen.
Van "marktwaarde" kan eigenlijk niet worden gesproken:
van handel in grond in de Karo Batakse samenleving is
nauwelijks sprake.
In de schriftelijke vastlegging van de overeengekomen
prijs (het geleende bedrag) wordt daarvan, met het oog
op waardevastheid, de tegenwaarde in goud of rijst aangegeven.
Bij grondverpanding schijnt tegenwoordig vrij algmeen
de afspraak gemaakt te worden, dat de verpanding voor
een beperkte tijd, meestal 5 jaren, wordt aangegaan,
waarna de afspraken vernieuwd worden. Als reden hiervoor
wordt opgegeven de werking van de Agrarische Basiswet
(Undang-undang Pokok Agraria) van I960, die wordt begrepen 20 onder andere in te houden, dat verpande grond na
7 jaar terugvalt aan de geldlener; de geldgever wordt
geacht in die tijd uit de opbrengst van de grond de
hoofdsom plus rente te hebben genoten.
In de maatschappelijke opvattingen heerste een (uitgesproken) terughoudendheid ten aanzien van het verpanden
van grond. Door verpanding wordt de grond "uit handen gegeven", weliswaar tegen ontvangst van een doorgaans fors
bedrag aan geld. Maar dat geld raakt op en zal dan later
de schuld terugbetaald kunnen worden, met andere woorden:
zal de grond later nog wel teruggewonnen kunnen worden?
Het in pand geven van grond teneinde een geldbedrag te
ontvangen dat men meent nodig te hebben, vormt (althans
dat behoort zo te zijn) onderwerp van overleg van betrok-118-

kene en zijn senina en anakbeim. Daar wordt de behoefte
aan geld beoordeeld; mogelijk worden wegen gevonden om
op andere wijze aan de geldbehoefte te voldoen. Zo niet,
dan zal men gezamenlijk tot de conclusie kunnen komen,
dat het in pand geven van grond in het concrete geval
gerechtvaardigd is. Niet zelden blijkt dan de grond in
pand gegeven te worden aan een van de nauwe verwanten,
vaak een van de in het overleg betrokken senina of anakbevu; de grond blijft in de kring van eigen verwanten,
raakt niet in handen van een "vreemde".
Het is niet ongebruikelijk dat langs deze weg tot ver
panding van grond wordt overgegaan ter dekking van be
paalde kosten, zoals die van begrafenisceremonie voor
ouders, scholing van kinderen, bestrijding van grote kos
ten in verband met ziekte.
De rol van senina en anakberu (die op de akte als "ge
tuigen" mede ondertekenen) moet aldus gezien worden:
- ten eerste legitimeren zij de verpanding naar binnen
toe; door hun instemming weet de pandgever zich gerecht
vaardigd ;
- ten tweede werkt hun medewerking ook als legitimatie
ten opzicht van de derde (pandnemer). De pandnemer "te
goeder trouw" zal de medewerking van dezen ook eisen, ten
einde te voorkomen dat (zoals dat wel wordt gezegd) "la
ter een гптраі (van de pandgever)de grond komt opeisen"
(dat wil zeggen: de impal, d.i. de anakberu van pandge
ver als verantwoordelijke voor zijn kalirrbubu optredend
in het belang van deze).
Dat neemt niet weg dat zich gevallen voordoen, waarin
senina en anakberu optreden, die slechts nominaal als
zodanig beschouwd kunnen worden: personen die wel
iswaar
als verwantschappelijk in respectievelijke hoe
danigheden staan tot pandgever, maar die niet degenen
zijn die in dat geval als meest betrokken senina en anak
beru behoren op te treden. Aldus wordt inmenging van on
middellijk betrokken verwanten vermeden, maar blijft naar
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buiten toe de schijn van legitimiteit bestaan.
Daarnaast komt het in de praktijk ook voor, dat grond
in pand wordt gegeven, zonder dat pandgever zijn senina
en anakberu daarin betrekt, hun bemoeienis daarmee zelfs
opzettelijk vermijdt en hen onkundig houdt van zijn handelen. Er zijn zelfs gevallen waarin iemand grond in
pand geeft, ten aanzien waarvan hij niet volledig gerechtigd kan worden beschouwd, omdat die grond behoort
tot de nog niet verdeelde nalatenschap van zijn ouders,
ten aanzien waarvan mèt hem de grotere groep van zijn
sembuyak (sada boprr-groep, of misschien zelfs de sada
nini-groep)
gerechtigd is.
Desondanks blijven deze verhoudingen als pandverhouding voortbestaan, niet alleen van kracht tussen pandgever en -nemer, maar met zekere werking naar buiten toe.
Ofschoon de grotere groep van mede-gerechtigde senina
officieel niet op de hoogte is van het handelen van de
pandgever, blijft diens handelen niet lang voor hen verborgen. Al spoedig weten zij min of meer nauwkeurig
daarvan. In de praktijk leidt dat echter zelden tot een
onmiddellijk ingrijpen, door het totstandkomen van de
pandgeving te voorkomen, door de onvolmaaktheid (ongeldigheid) ervan in te roepen, of de in pand gegeven grond
in te lossen.
Meestal wordt de pandverhouding pas formeel in de
openbaarheid gebracht, als bij de afwikkeling van de
ouderlijke nalatenschap de grond verdeeld gaat worden.
Door de senina, anakberu en kalimbubu,
door wie de verdeling van ouderlijke nalatenschap wordt vastgesteld,
zal worden geoordeeld over de pandverhouding, die naar gelang bevind van zaken - kan worden "gelegaliseerd" (volledig gemaakt door hun instemming), kan
worden afgekocht waardoor de grond weer onbelast terugkeert in de te verdelen nalatenschap, of genegeerd
door de grond - verpand en wel - toe te wijzen aan de
pandgever.
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Dergelijke "geheime" verpandingen blijken zich voornamelijk dan voor te doen wanneer iemand in zijn handelen "commercieel" gemotiveerd is en zich daarbij niet
op de vingers wil laten kijken door zijn verwanten; in
gevallen van speelçchuld en van financieel wanbeheer
(bijvoorbeeld het aankopen van rijst voor eigen voeding,
terwijl men het aan zichzelf te wijten heeft dat de eigen
rijstoogst te weinig opbrengt of geheel ontbreekt).
"Verpanding van grond" wordt ook wel gebruikt met de
opzet om de grond voor eens en voor altijd te doen overgaan naar anderen, zonder te verkopen. In het schriftelijke stuk wordt dan een bedrag vermeld, dat vele malen
hoger is dan het bedrag van het (als "lening") feitelijk
gegeven geld en hoger dan de waarde die de grond geacht
wordt ooit te zullen hebben. De bedoeling is de geldnemer
de behoefte te ontnemen ooit af te lossen.
De keuze van deze vorm wordt gemotiveerd met redenen
als de volgende :
- volgens de adat kun je eigenlijk niet verkopen; het
wordt maatschappelijk ook afkeurenswaardig gevonden om
grond te verkopen: we verkopen dus niet;
- aan verkoop verbonden registratieplicht bij overheidsinstanties en daaraan verbonden kosten worden vermeden.
Het is in dergelijke gevallen uiterst dubieus of die nu
beschouwd moeten worden als verpanding van grond of als
verkoop.
Dayaken taneh21. Onder de term dayaken taneh (dayaken =
verkopen) staat een figuur bekend, die kan worden weergegeven als "verkoop van grond", dat wil zeggen: het tegen
betaling overdragen van grond, definitief en volledig
(met alle rechten daarop). Hetzelfde wordt aangegeven
met enkele andere termen die eufemismen zijn voor hetzelfde, naar maatschappelijke opvattingen niet positief gewaardeerde verschijnsel: ganti sinuan-sinuan
(lett.: gewassen vervangen); ganti пата {пата Indon.) = naam) of
ganti gelar (деЪаг (KB) = naam): verandering van naam,
dat wil zeggen op een andere naam stellen.
-121-

Algemeen wordt gezegd dat dayaken taneh (grond verko
pen) volgens de adat (bas adat) niet mag (la Ъапсг).
In de huidige samenleving bestaat er een algemene sterke
ideologische terughoudendheid ten aanzien van verkopen
van grond: "het mag niet". Grond wordt niet primair be
schouwd als een "vermogensobject", als een zaak met economsiche waarde. Een Karo voelt zich sterk verbonden met
de grond waarvan hij leeft, waarop zijn ouders en voor
ouders geleefd hebben, die van generatie op generatie
wordt doorgegeven; de grond behoort aan de patrilineale
groep waarvan men deel uitmaakt. Deze betrekking van de
mens tot zijn grond heeft sacrale trekken: de grond
vormt een deel van het cosmisch geheel waarin de mens
en zijn omgeving en zijn voor-ouder-wereld deel heeft.
Daarnaast bestaat een praktische reden waarom men
zich verzet tegen het toelaten van verkoop van grond.
Als grond vrijelijk zonder beperking zou kunnen worden
verkocht, zo redeneert men, dan zou dat ertoe leiden dat
sommigen er al te gemakkelijk toe overgaan teveel van
hun grond te verkopen, zodanig dat ze zichzelf niet meer
kunnen onderhouden uit de opbrengst van de hen nog res
terende grond. Met name de sembuyak (broers) van betrok
kenen en zijn anakberu (zusters) hebben er belang bij
te voorkomen dat het zover komt, teneinde zich niet ge
confronteerd te zien met de verantwoordelijkheid om uit
eindelijk hun broer en diens gezin voor een - maatschap
pelijk minderwaardig - afhankelijk of armlastig en on
zeker bestaan te sparen.
Met taneh la band dayaken wordt tevens aangegeven dat
grond niet verkocht kán worden; de "oude adat"
(adat
sindekah)
kende daarvoor geen wegen. Immers, er was
vroeger grond in overvloed en er waren minder mensen;
waarom zou iemand grond willen kopen? De mensen gebruikten toen grond en als die niet meer beviel, niet meer
voldoende vruchtbaar was, dan verlieten ze die en namen
ze een ander stuk.
Inderdaad zijn er redenen om aan te nemen, dat er een
tijd geweest is, dat verkoop van grond niet opportuun
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was en dat de adat daarvoor toen van origine mogelijk geen
figuur kende.
Hoe dit ook zij, verkoop van grond komt tegenwoordig
wel voor, in het algemeen echter niet enkel en alleen om
het geldelijk gewin uit de transactie zelf: speculatief
handelen met grond komt, zeker in de sfeer van de dorpen
zoals die van de onderzochte, nagenoeg niet voor.
Als vereisten die in de dorps(adat)sfeer algemeen worden aangenomen in geval van verkoop van grond, worden de
volgende genoemd:
- in beginsel kan verkoop van grond gerechtvaardigd zijn
in gevallen van maatschappelijk noodzakelijk geachte en
positief gewaardeerde doeleinden, zoals: ten behoeve van
scholing van kinderen, ter bestrijding van ziektekosten
(bijvoorbeeld ziekenhuisopname);
- in deze, maar ook in alle andere gevallen van verkoop
behoeft men (met uitzondering van strikt individueel verworven grond, zoals die welke men zelf gekocht heeft) de
instemming van sembuyak en anakberu. Dit vereiste is, behalve van principiële, ook van grote praktische betekenis:
vooral de koper staat er in het algemeen op, dat de directe verwanten van de verkoper instemmen, omdat hij er
- evenals in geval van mutangken - zeker van wil zijn
dat niet later problemen ontstaan, omdat behalve de verkoper nog anderen blijken aanspraken op die grond te kunnen doen gelden, bijvoorbeeld omdat de verkochte grond
deel uitmaakt van een onverdeelde nalatenschap, of omdat
in wezen de grond toebehoort aan de kalimbubu van verkoper, of omdat de verkoper - zoals in de praktijk wel
voorkomt - de grond reeds eerder aan een ander verkocht
(of verpand) heeft;
- te verkopen grond dient eerst te koop worden aangeboden
aan personen uit de kring van eigen verwanten: eerst aan
sembuyak en sent-na, vervolgens aan anakberu, dan aan kalimbubu; indien geen van hen bereid is de grond te kopen
dan mag men die aanbieden aan een willekeurige dorpsgenoot, pas daarna aan iemand van buiten de eigen dorpsgemeenschap.
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In de sfeer van de civiele overheid worden door de subdistrictsbestuurder (camat) aan koop/verkoop van grond
de volgende eisen gesteld:
- inachtneming van de adat, dat wil zeggen: instemming
met verkoop door sen-tna en anakbevu van de verkoper;
- schriftelijk stuk waarin de verkoop wordt vastgelegd
en waaruit instemming van servina en anakbevu blijkt door
mede-ondertekening ;
- mede-ondertekening door het dorpshoofd, als waarborg
dat tot dan toe in de dorpssfeer (adat) de juiste wegen
zijn bewandeld en met name, dat de juiste personen (als
senina en anakbevu) daarin betrokken zijn geworden;
- de verkoper moet na verkoop nog voldoende grond ter
beschikking over houden om zichzelf en zijn gezin zonder
problemen te kunnen blijven onderhouden; zou dat niet
het geval zijn, dan wordt verkoop niet toegestaan;
- de aan de subdistrictsbestuurder voorgelegede verkopen
van grond worden, nadat ze door hem zijn geaccepteerd,
ter registratie op districtsniveau doorgezonden aan het
"Kantov Agvavia" te Kaban Jahé.
Ons zijn geen gevallen bekend van koop/verkoop van
grond, die aan al deze vereisten uit de dorps- en overheidssfeer voldeden:
- er zijn velden die worden verkocht, zonder dat men
daartoe een reden had, die als voldoende gewichtig werd
aangemerkt; in sommige gevallen zelfs ten gevolge van
spee1schuld;
- in sommige gevallen blijken de senina en anakbevu niet
formeel betrokken bij de verkoop en "officieel" daarvan
zelfs "niet te weten"
- het vereiste van achtereenvolgende aanbieding aan verschillende categorieën van verwanten heeft voornamelijk
ideologische betekenis; in de praktijk wordt deze volgorde niet strikt aangehouden: soms wordt verkocht aan
iemand, niet omdat die verwant zou zijn, maar omdat betrokkene bereid is de gevraagde prijs te betalen. Bovendien blijkt - althans in Mardingding en Kuala - verkoop
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van grond naar buiten het dorp (dat wil zeggen aan een
geheel gemeenschapsvreemde) in de praktijk niet voor te
komen: betreffend "verbod" is vooralsnog voornamelijk
van hypothetische betekenis;
- er zijn verkopingen waarvan geen schriftelijk stuk
werd opgemaakt;
- of waarbij noch getuigen noch het dorpshoofd betrokken werden ;
- registratie van koop/verkoop van grond komt betrekkelijk zelden voor: slechts in een gering aantal gevallen
wordt verkoop van grond aangemeld ter registratie. De
bestuurder van het subdistrict Tiga Nderket, waaronder
Mardingding ressorteert, telde 8 aanmeldingen over een
periode van 4 jaar; die van het gebied waaronder Kuala
resoorteert (Tiga Binanga) slechts 4. Met name van deze
laatste gevallen, waarvan geen enkele betrekking had op
Kuala, werd meegedeeld dat het aanmeldingen van verkoop
c.q. verzoeken om registratie betrof van grond "waarmee
iets aan de hand was": ten aanzien waarvan een geschil
bestond, waarin men de eigen positie beoogde te versterken door registratie. Degene op wiens naam de grond geregistreerd is, zal door de rechtbank in beginsel als
rechthebbende worden aangemerkt.
Beide bestuurders was het overigens wel bekend, dat
zich een veel groter aantal verkopen voordeed dan hen
ter registratie werd voorgelegd, maar zij wisten niet
duidelijk de "rechtsgeldigheid" van niet-geregistreerde
verkopen aan te geven. Eén van de ambtenaren van het subdistrictskantoor te Tiga Nderket wist, dat het aantal
verkopen van grond het drievoudige bedroeg van het aantal geregistreerde gevallen. En dat betrof alleen nog
maar de gevallen die hem uit eigen waarneming bekend waren; nog niet geteld de gevallen die zich voordeden buiten zijn omgeving en die welke zich aan waarneming onttrekken, omdat het "verkapte" verkopen betreft.
Het komt nogal eens voor dat wat betreft de individuele
betrekkingen ten aanzien van verkochte grond, de toestand
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onduidelijk is, omdat noch aan overheidsvereiste, noch
aan vereisten naar adat voldaan is. Dit komt tot uitdrukking in de twee volgend casus, die zich tijdens het onderzoek voordeden, die ook verschillende andere aspecten
van koop/verkoop van grond illustreren.
In Tiga Nderket deed zich het geval voor van Pa S.,
wiens zoon zou gaan trouwen en ter gelegenheid waarvan
hij een groot feest wilde geven, ofschoon hij daarvoor
eigenlijk niet het geld had. Hij besloot daarom voor
zichzelf tot een actie, zonder daarin zijn enige broer
of enig ander (bijvoorbeeld zijn anakbevu, dat wil zeggen zijn zusters) te betrekken. Wat hij van plan was
kwam pas uit, toen het zich voor een deel al had voltrokken.
Hij benaderde één van zijn andkbevu (een FaSiSo), die
welgesteld was (eigenaar onder andere van een rijstpellerij) en bood deze een van zijn velden te koop aan. Deze ging daarmee akkoord en stelde hem een gedeelte van
de koopzom onmiddellijk ter hand met de afspraak, dat
de rest zou worden betaald zodra de overgang van het
veld aan hem volledig en officieel zou zijn.
Toen nu," om dat te bereiken. Pa S. zijn (onvoorbereide) broer overviel met het verzoek schriftelijk in te
stemmen met de verkoop, weigerde deze woedend. Niet alleen omdat hij niet in een eerder stadium was geraadpleegd, maar vooral ook - naar hij verklaarde - omdat
zonder meer land van hun vader en van grootvader: taneh
pusaka, verkocht werd, hetgeen toch tegen alle respect
voor voorouders indruiste: zoiets kon een kind zijn ouders niet aandoen. Als hij op tijd zou zijn betrokken
in de problemen die de aanleiding vormden om tot verkoop
van de grond over te gaan, dan had hij zeker gezorgd
dat er genoeg geld zou zijn om een groot feest te geven
voor het huwelijk van de zoon van zijn broer, die toch
ook zíjn zoon was; desnoods had hij alles betaald, ook
al was het zo goed als zeker dat zijn broer hem niet
zou kunnen terugbetalen. Liever had hij gezien dat zijn
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broer de grond had behouden, teneinde zijn eigen rijst te
kunnen verbouwen en daarvan te leven, dan dat deze later
bij hem zou moeten aankloppen voor onderhoud van hem en
zijn gezin wegens tekort aan grond. Hij weigerde dan ook
mee te werken aan de verdere totstandkoming van de ver
koop.
Inmiddels was echter een deel van de koopsom betaald en
al uitgegeven aan diverse voorbereidingen voor het huwe
lijk. De grond was al ter beschikking gesteld aan de anakЪети (koper). De zaak bleek niet meer terug te draaien,
maar werd ook niet voltooid: de verkoop is halverwege
blijven hangen, de afloop ervan is ons niet bekend.
In Kuala deed zich het volgende voor. Aan de rand van
het dorp ligt een open plek, waarop een grafmonument staat
van de voorouders van Sebayang, de anak taneh van Kuala,
welke grond algemeen beschouwd wordt als gemeenschapsgrond
(taneh kesain).
Aan één zijde werd de open plek afgegrensd
door een aantal klapperbomen (+_ 15), geplant door Pa K. en
daarnaast door het huis van Pa P.
Zonder enige aankondiging vooraf aan een van de dorpsgenoten begon (in 1975) Pa P. deze bomen te rooien en het
vrijkomende stuk grond gereed te maken voor de bouw van
een stenen huis ter vervanging van zijn in verval rakende
houten woning.
Pa P. beweerde alleen de bomen gekocht te hebben en niet
de grond eronder {taneh kesain,
immers). Dat hij de bomen
kapte, de grond egaliseerde en er een huis op bouwde, werd
echter algemeen uitgelegd als een teken dat hij tenminste
de bedoeling had ook de grond te kopen, in ieder geval
daarover te beschikken alsof het zíjn grond was. Bovendien bleek hij voor de bomen aan Pa K. een prijs betaald
te hebben (ganti tuaZah genoemd, dat is "vervanging voor
klapperbomen"), waarvan algemeen werd gevonden dat die
veel hoger was dan men normaliter voor die bomen zou hebben gegeven.
Ook al had hij dan formeel niet de grond gekocht, hij
had daarop toch niet zomaar een huis mogen bouwen, zonder
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tenminste daarover overleg te hebben gepleegd met anderen in de gemeenschap. Maar zelfs aan het dorpshoofd was
geen enkele officiële mededeling gedaan: deze wist
slechts wat ook andere dorpsgenoten wisten van zien en
horen zeggen. Het dorpshoofd stelde zich op het standpunt formeel "van niets te weten", dat wil zeggen: als
er later problemen zouden ontstaan, dan zou hij ervan
uitgaan dat "er niets gebeurd was tussen Pa P. en Pa K.".
De koop/verkoop van grond blijkt aldus vaak de oorzaak
te zijn van de "zwevende" toestand, waarin de betrekkingen tot (de aanspraken op) een bepaald stuk grond
verkeren, welke jaren kan voortduren en waarin vaak pas
duidelijkheid wordt gebracht als formele beslissingen
(moeten) worden genomen bij gelegenheid van de verdeling van de nalatenschap, waarvan betreffende grond deel
uitmaakt (zie hoofdstuk V ) .

3.3.5.

Individuele betrekkingen tot grond

3.3.5.1. Inleidend
In het dagelijkse spraakgebruik verwijst de Karo naar
de grond ten aanzien waarvan hij een individuele betrekking heeft, die hij als "de zijne" beschouwt, met neutrale, globale aanduidingen als "tone^ta" 22 (lett.: ons
land), "jumanta"
(lett.: ons veld), "ajangta"
(lett.:
ons deel; het onze). Dit houdt niet in, dat hij tot de
verschillende velden die daartoe gerekend worden, ook
gelijkelijk alle bevoegdheden zou hebben welke hierboven werden aangegeven (par. 3.3.4.).
Er zijn momenten (onder andere in geval van verdeling
van ouderlijke nalatenschap) waarop de Karo zijn betrekkingen tot grond nader specificeert. Daarbij wordt gebruik gemaakt van termen, die categorieën van grond
aanduiden, waarin een complex van bevoegdheden besloten
ligt.
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De bevoegdheid van betrokkene is beperkt naar gelang
een bepaald veld wordt aangemerkt tot behoren tot een van
de categorieën: taneh salepsalepen
("ontgonnen land"),
taneh peninggaten
(achtergelaten land), taneh katirribubu
("land van de kalimbubu"),
taneh sunduten
(niet vertaalbaar), of taneh tukur (gekocht land).
3.3.5.2. Taneh salep-salepen
Hierboven (par. 3.3.3.) werd beschreven, dat ten aanzien
van gemeenschapsgrond (taneh kesain)
een - aanvankelijk
zwakke, eventueel in sterkte toenemende - individuele betrekking wordt gevestigd door ontginning (nalep). Daardoor gaat die grond behoren tot (de categorie) taneh
buatbuaten. Deze figuur en de daarbij gebruikte terminologie
passen geheel in de sfeer van betrekkingen van de gemeenschap ten aanzien van grond.
Ontgonnen grond wordt echter ook aangeduid als taneh
satep-satepen.
Deze term hoort thuis in de sfeer van de
individuele betrekkingen tot grond; is de keerzijde van.
taneh buat-buaten.
Hij houdt in, dat de betrekking origineel is, door betrokkene zelf gevestigd, niet van een
ander afgeleid (men kreeg de grond niet van een ander, bijvoorbeeld kalimbubu) en dat die betrekking als Zodanig
sterk is tegenover (aanspraken van) anderen. Het begrip
taneh satep-satepen
staat voor "eigen grond".
De werking daarvan is te zien in casus II (11-369),
waar de aanspraken van de een (Pilih) ten aanzien van een
bepaald veld worden afgeweerd door de vaststelling dat
een ander (Natapken) zelf dat veld geopend had23.
Met de termen taneh bapa en taneh nini- wordt die grond
aangeduid, die door vader (bapa), respectievelijk grootvader (nini) werd ontgonnen2 .
Dit begrip wordt in de term "taneh nini nai" (lett.:
het land van de vroegere voorouders) uitgestrekt tot de
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daaraan voorafgaande, van naam of als persoon niet eens
meer bekende, voorouders: wie eigenlijk de grond heeft
ontgonnen, is niet precies bekend. Men geeft hiermee
land aan, dat wordt geacht van oudsher van vader op zoon
te zijn overgegaan, dat altijd in de eigen "familie" is
geweest, dat niet afkomstig is van een ander patrilineale verwantengroep (dat wil zeggen behorend tot een an
dere (зиЫтегдо) . Met deze grond voelt men zich, als
lid van de betreffende patrilineale verwantengroep, bij
zonder verbonden; men heeft daarmee een welhaast sacrale
band, die in ere wordt gehouden onder andere door de
grond niet buiten de eigen groep (men zegt dan: niet
buiten de eigen suïnnerga) te doen geraken.
Waarschijnlijk mede onder invloed van de rechtspraak
naar overheidsrecht, gebruikt men in dit verband ook
wel de term taneh
pusaka.
In een uitspraak van 1961 {putusan 1-11-1961 Reg. No.
179 K/Sip/1961, zie Subekti 1965:85) besliste de Indonesische Hoge Raad (Mahkamah Agung) in cassatie naar
aanleiding van een Karo Batakse verervingskwestie, dat
"dochters en zoons van een erflater gelijkelijk gerechtigd zijn ten aanzien van de nagelaten goederen,
in die zin dat het deel van de zoon gelijk is aan dat
van de dochters" (onze vertaling)25.
De toenmalige President van de Rechtbank te Kaban Jahé
besefte dat toepassing van deze uitspraak problemen
zou opleveren, zowel naar de rechtspraak toe als naar
de maatschappij: ze sluit niet aan bij wat in het volk
leeft; ze haalt de maatschappelijke ordening dooreen26.
Daarom maakte hij gebruik van wat hij noemde een "overgangsregeling" : het nagelaten ouderlijk land werd door
hem onderscheiden in taneh pusaka (overgeërfd land) en
taneh pencdhavian
(tijdens huwelijk aangewonnen land).
Ten aanzien van taneh pusaka waren dochters niet gerechtigd, ten aanzien van de taneh pencaharian
deelden
ze gelijkelijk met hun broers.
Voor beantwoording van de vraag welke grond in een
concreet geval tot de ene, welke tot de andere soort
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gerekend moest worden, baseerde hij zich op mededelingen daaromtrent van betrokkenen. Duidelijke objectieve
maatstaven zijn daarvoor echter niet voorhanden.
In 1971 werd aan de rechtbank van Kaban Jahé door
Jèndaingan Singarimbun uit Mardingding een geschil
voorgelegd, dat bestond tussen hem en drie van zijn
vijf zusters, dat betrekking had op de verdeling van
de ouderlijke nalatenschap, met name de grond. Hieronder (hoofdstuk IV, par. 4.3.6.) zullen we nader ingaan op deze kwestie; hier is slechts van belang te
constateren, dat Jèndaingan zijn eis baseerde onder andere op de stelling dat alle grond die door hun vader
was nagelaten taneh pusaka was en dat hij (Jèndaingan)
daarom als enige zoon in beginsel enige gerechtigde
daartoe was. Zijn zusters verweerden zich met het argument dat er - op een enkele uitzondering na - géén
taneh pusaka was.
Wat betreft de bevoegdheden ten aanzien van grond behorend tot de categorie taneh sateipsatepen
moet het
volgende onderscheid gemaakt worden.
- Ten aanzien van grond die men zelf ontgonnen heeft, is
men onbeperkt bevoegd om die grond zelf te gebruiken,
door anderen te laten gebruiken, aan anderen af te staan
(zie par. 3.3.4.) (dit laatste echter binnen de kring
van dorpsgenoten), of niet te gebruiken, te verlaten.
- Ten aanzien van onverdeelde taneh Ъссра/пгпг is in be
ginsel de betreffende patrilineale groep (jabu sada bapa/
jabu sada nini) bevoegd, het individuele lid van de groep
slechts beperkt bevoegd. De beperkte bevoegdheid komt
het duidelijkst tot uitdrukking in de gevallen, dat die
grond bij toerbeurt (bergèlêr)27
door de deelgenoten gebruikt wordt: ieder van hen kan gedurende de tijd dat de
grond hem ter beschikking staat, deze zelf gebruiken of
door anderen laten gebruiken: de grond mag niet door een
der deelgenoten afzonderlijk aan anderen in handen gegeven worden door verpanding of verkoop.
Dezelfde beperking geldt in beginsel ten aanzien van
niet formeel gedeelde grond, die niet bergèlèr
gebruikt
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wordt, maar die bij respectievelijke deelgenoten "voorlopig" in gebruik is 28 . In dergelijke gevallen komt het
nog wel eens voor, dat op deze beperking geen acht geslagen wordt en men - individueel - de grond verpandt
of zelfs verkoopt. Dit doet "zwevende" posities ontstaan
(zie boven, 3.3.4.4.), die doorgaans pas geklaard worden bij gelegenheid van verdeling van die grond.
- Ten aanzien van reeds formeel verdeelde grond is men
minder beperkt, in de zin dat het verpanden van die
grond toelaatbaar geacht wordt, beperkt echter in zoverre, dat onder de werking van de algemene ideologische
beperking, de grond niet verkocht mag worden, in het
bijzonder omdat die van de (voor)ouders afkomstig is.

3.3.5.3. Taneh peninggalen
Onder taneh peninggalen
(lett.: achtergelaten, verlaten grond) wordt door de Karo begrepen: grond die wordt
achtergelaten of verlaten door het vertrek van rechthebbende uit het dorp, of door zijn overlijden zonder
erfgenamen, en die door de penghutu mag worden genomen
en worden uitgegeven aan dorpelingen, die daaraan behoefte hebben.
Uit het verleden zijn ons diverse gevallen van taneh
peninggalen
bekend. Eén van die gevallen komt zijdelings
ter sprake in casus III (III-96), waar het gaat om het
vaststellen van wat nu eigenlijk de aanspraak is, die
een van de partijen op een bepaald veld kan doen gelden.
Dat veld is, zo wordt vastgesteld, ooit gebruikt geweest door een man, die naar Mardingding ingetrouwd was
en wel in de kesain Rumah Julu. Vandaar verhuisde hij
later naar de wijk Rumah Jahé, bij welke gelegenheid de
grond die hij gebruikte van Rumah Julu, als taneh peninggalen door de penghulu Rumah Julu werd teruggenomen.
Deze had behalve het betreffende veld nog meer grond
zelf in gebruik, die hij als taneh peninggalen
verkregen had (zie voor een ander voorbeeld: C. III-220).
-132-

De ons bekende voorbeelden van terugvallen van grond
aan de penghutu door het verlaten van het dorp, betref
fen steeds mensen die niet (oorspronkelijk of langere
tijd) tot de dorpsgemeenschap behoren. Hun betrekking
tot de grond kan worden gezien als een tijdelijk ge
bruik van grond van de gemeenschap, waartoe zij van de
gemeenschap, in de persoon van de penghulu,
toestem
ming hebben gekregen.
Door hun vertrek of overlijden zonder erfgenamen be
schikken de anak taneh in de persoon van de penghulu
over deze grond, in beginsel om die ter beschikking te
stellen aan een der dorpsgenoten. In de praktijk blijkt
dat de penghutu zulke grond vaak voor zichzelf behield,
hetgeen in het algemeen als misbruik (dosa, lett.: zon
de) wordt aangemerkt.
Gedurende de tijd van het onderzoek heeft zich echter
geen geval voorgedaan van vrijkomen van grond door ver
trek -van rechthebbende uit de gemeenschap of zijn over
lijden zonder erfgenaam.
Er waren wel dorpelingen, die zich min of meer perma
nent metterwoon elders gevestigd hadden. Vooral vanuit
Kuala woonden nogal wat mensen in Medan en Jakarta.
Door hun vertrek sneden zij echter niet de banden met
de dorpsgemeenschap door. Zij bleven zich beschouwen
(en werden beschouwd) als dorpsgemeenschapsgenoten (α—
пак Mardingding, anak Kuala), bezochten het dorp nu en
dan en keerden, als het enigszins mogelijk was, vroeg
of laat daarheen terug, eventueel pas na hun overlijden
om er begraven te worden. Zo werd bijvoorbeeld in 1975
Pa Rejeki Sebayang op zijn wens na zijn overlijden per
vliegtuig vanuit Jakarta naar Kuala teruggebracht om er
in de grond van zijn dorp begraven te worden.
In deze gevallen is er geen sprake van, dat men zijn
grond achterlaat: de grond blijft van betrokkenen, zij
blijven die gebruiken door die te laten bewerken door
verwanten of, bij uitzondering, door andere dorpsgeno
ten. Wat betreft de bevoegdheden ten aanzien van taneh.
peninggalen
geldt hetzelfde als voor taneh
salep-salepen
(zie boven, 3.3.5.2.).
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3.3.5.4. Taneh kalimbubu
Taneh. kalimbubu (lett.: land van de kalimbubu)
is niet
taneh salep-salepen
de belangrijkste categorie van grond
in de sfeer van individuele betrekkingen. Slechts bij
uitzondering zijn er mensen die grond hebben, die in een
van de andere categorieën valt (reeds behandeld: taneh
peninggalen,
nog te behandelen: taneh sunduten en taneh
tukur).
Taneh kalimbubu is land, dat door een kalimbubu werd
gegeven aan zijn anakbevu. In zijn eenvoudigste vorm is
dat een veld, dat door een vader wordt gegeven aan zijn
dochter of door broers aan hun zusters, als pemeré, dat
wil zeggen om het veld in principe te gebruiken zolang
zij leeft (asa nggeluh,
indon.: selama hidup) (zie par.
4.3.6. sub A2). In de verhouding vader - dochter, broerszusters wordt gesproken over pemevê ("gift") of ook wel
over taneh ibevê
(gegeven land).
Met haar echtgenoot en haar kinderen is echter de
dochter/zuster ook de апсікЪе и van haar vader/broers.
In deze verhouding wordt gesproken over taneh
kalimbubu.
Het begrip taneh kalimbubu heeft een sterk emotionele
inhoud. Aan de kalimbubu, de "zichtbare godheid" (dibata
niidah;
zie par. 2.2.4.), dankt men het bestaan en voort
bestaan van de eigen patrilineale groep, door de kinde
ren welke geboren worden uit de vrouw die men ten huwe
lijk kreeg. Aan het in stand houden van goede, harmoni
sche verhoudingen met de kalimbubu dankt men het welzijn
van het gezin en zijn leden.
Deze verhouding tot de kalimbubu, die voor de anakberu
van levensbelang is, wordt in concreto onderstreept door
het ter beschikking stellen van grond door de kalimbubu
aan zijn anakberu, die daarmee in het levensonderhoud
van zijn gezin kan voorzien, maar tegelijkertijd daar
mee aan zijn kalimbubu gebonden wordt.
Ofschoon een pemeré in beginsel inhoudt het gebruik
van grond (van de kalimbubu) gedurende het leven, wordt
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in de praktijk dit gebruik voortgezet door de kinderen
van de vrouw aan wie de grond als pemeré ter beschikking
werd gesteld. De grond wordt na het overlijden van de
vrouw niet daadwerkelijk aan de каЪгтЪыЬи teruggegeven,
of door deze teruggevraagd. Doorgaans is inmiddels de
band van de anakbevu ten aanzien van die grond ook zoda
nig sterk geworden, dat terugvragen door de kalimbubu op
maatschappelijke bezwaren zou stuiten. Aldus gaat deze
grond binnen de groep der anakbevu patrilineaal van ge
neratie op generatie over.
De grond, die iemand identificeert als zijn taneh katimbubu, omvat dan ook niet alleen de grond die door de
directe kalirribubu (WiFa, MoFa, WiBr, MoBr) werd gegeven,
maar ook die welke door kalimbubu in vorige generaties ge
geven werd. In casus II, die handelt over verdeling van
grond na overlijden (vererving) blijkt een deel van de
te verdelen ouderlijke grond afkomstig van de kalimbubu
uit vroeger generaties: Singarimbun Rumah Julu (11-228,
247, 289).
De betrekking van de kalimbubu tot de grond, die als
pemeré ter beschikking wordt gesteld aan de anakbevu,
wordt echter niet verbroken. De Karo drukt dit uit door
te zeggen "band tarikna": de kalimbubu kan die grond "terugtrekken" .
In de praktijk ziet men het welhaast niet voorkomen,
dat een kalimbubu grond van een anakberu terugneemt. Wij
kennen slechts één geval, dat zich moet hebben voorgedaan
in de jaren '50: een kalimbubu (zoon van de oorspronkelijk grondgevende kalirribubu) vroeg van zijn anakbevu
(FaSi/Hu) een veld terug, omdat hij zelf niet genoeg had
voor zijn levensbehoefte. Grond "terugtrekken" is in de
meeste gevallen praktisch ook nauwelijks mogelijk. Afgezien van de maatschappelijke belemmeringen (men haalt
niet eenvoudig grond weg bij degene die - met recht geheel ingesteld geraakt is op gebruik daarvan), doen
zich met name in latere generaties problemen voor als de
volgende: de nakomelingen van de oorspronkelijk grondgevende kalirribubu zijn velen: wie van hen kan (dwingend) de
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grond terugeisen; als de grond al teruggegeven is, wat
moet daarmee gebeuren: er zijn er velen die (als nakomeling) aanspraken kunnen doen gelden, moet er verdeeld worden tussen hen (waardoor ieder misschien nog
maar enkele vierkante meters krijgt) of valt de grond
toe aan een of enkelen van hen? Ons zijn gevallen bekend, waarin de kalimbübu grond zou willen terugnemen,
maar om redenen als bovenstaande daartoe geen mogelijkheid zag.
Niettemin is "het kunnen terugtrekken van grond door
de kalimbübu" belangrijk als concept, als idee in de
anakbevu - kalimbübu relatie, als maatschappelijk/juridisch aspect van de verwantschappelijke verhouding.
Het idee van terugtrekking van grond wordt steeds in
verband gebracht met ernstige verstoring in de verhouding tussen de anqkberu en zijn kalimbübu,
dat wil zeggen in gevallen dat de anakberu zich, met name ten aanzien van grond die door de kalimbübu ter beschikking
gesteld werd, zodanig gedraagt, dat daaruit onverschilligheid jegens of veronachtzaming van zijn kalimbübu
(als zodanig) blijkt.
In de praktijk blijkt het idee niet tot uitvoering
te worden gebracht: ons zijn geen gevallen bekend dat
om redenen van verstoorde verhoudingen de kalimbübu
land terugtrok (in het boven gemelde geval was geen
sprake van verstoorde verhouding). Wel echter - en dat
is de praktische betekenis ervan - het dreigen met terugtrekking van land. In meerdere gevallen zijn we ervan getuige geweest, dat een kalimbübu dreigde het land
dat zijn anakbevu van hem gebruikte, te zullen terugtrekken. Een sprekend voorbeeld daarvan is te vinden
in casus II (11-228 e.V.).
We wijzen op de volgende punten:
- door dreiging van de kalimbübu (Jumpan) om bij de
anakbevu (Liga) een bepaald veld te zullen terugtrekken, wordt deze ertoe gedwongen toe te geven dat dit
veld, anders dan hij tot dan toe had doen voorkomen,
afkomstig is van deze kalimbübu en als zodanig de
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status van taneh kalimbubu heeft (11-234/254);
- de kalimbubu (Jumpan) reageert heftig op de opstelling
van de anakberu (Liga), die zich - ook in het verleden
al - gedragen heeft alsof betreffende grond zijn eigen
grond zou zijn en die op slinkse wijze probeert dat idee
overeind te houden tijdens de formele besprekingen
(runggun) ter verdeling van de nalatenschap waarvan ook
die grond deel uitmaakt. Niet alleen zou hij aldus die
grond aan verdeling hebben onttrokken, maar tevens ontkent hij daarmee het verwantschappelijke verband met de
kalimbubu,
krachtens welk hij over die grond kan beschikken;
- hij moet dan ook toegeven, dat hij ten aanzien van
die grond slechts beperkt bevoegd is (11-247/253) en met
name, dat hij niet zal kunnen of mogen overgaan tot verdeling van die grond, zonder daarin zijn kalimbubu te
betrekken. De verdeling, die hij met zijn broers in feite al had aangebracht, waarvan ook de kalimbubu informeel wèl, maar formeel niet wist, werd hiermee als niet
gedaan beschouwd.
Behalve in het "terugtrekken van grond" of het dreigen
daarmee, vindt de betrekking van de kalimbubu ten aanzien van de door hem aan de anakbemL ter beschikking gestelde grond op nog een andere wijze uitdrukking, namelijk: in het betrokken zijn/worden bij ingrijpend beschikken ten aanzien van de grond door de anakberu.
In eerste instantie wordt daaronder begrepen het beschikken over die grond door de anakbevu, ten gevolge
van verdeling van ouderlijke nalatenschap, waarvan die
grond als taneh kalimbubu deel uitmaakt. Deze formele
verdeling wordt tot stand gebracht tijdens een formele
bespreking {runggun, zie hoofdstuk V), waaraan onder andere de kalimbubu op grond van zijn verwantschappelijke
betrekking deelneemt.
Tijdens deze besprekingen treedt de kalimbubu in beginsel niet actief op: het zijn zijn anakberu (de kinderen
van de overleden ouders), die in het kader van verdeling
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van ouderlijke nalatenschap ook beschikken over de grond
die als taneh kalimbubu daarvan deel uitmaakt. Als zij
ten aanzien daarvan zorgvuldig en respectvol zijn, dan
zal de kalimbubu instemmen met de door zijn anakberu
aangebrachte verdeling van de van hem verkregen grond.
Deze stilzwijgende instemming van de kalimbubu is de
grondslag waarop het gebruik van de aanvankelijk als
"pemevê aan zijn dochter/zuster ter beschikking gestelde
grond voortgezet wordt door haar kinderen. En het is
bij iedere navolgende verdeling telkens weer de grondslag waarop over de taneh kalimbubu door de anakberu
beschikt kan worden. In casus II wordt dit herhaaldelijk
in herinnering geroepen (11-247, 259, 289).
De instemming van de kalimbubu is in beginsel ook vereist in andere gevallen van ingrijpend beschikken ten
aanzien van taneh kalimbubu: verpanding (mutangken) en
verkoop (dayaken).
In de praktijk doen zich gevallen voor, dat grond, behorend tot de categorie taneh kalimbubu,
wordt verpand
of verkocht zonder instemming, zelfs zonder - formeel medeweten van de kalimbubu.
Dergelijke transacties doen
een "zwevende" toestand ontstaan als waarover we hierboven reeds spraken (par. 3.3.4.4. en 3.3.5.2.), waaraan doorgaans pas een einde komt, als bij gelegenheid
van verdeling van de nalatenschap waarvan betreffende
grond deel uitmaakt, verantwoord moet worden wat er met
die grond gebeurd is en ten aanzien daarvan beslissingen
genomen worden.
In casus II wordt bij het vaststellen van de verdeling
van de ouderlijke nalatenschap niet ter sprake gebracht,
dat door Tambi een van de velden (taneh kalimbubu) verpand was. Omdat hij dat gedaan had buiten medeweten van
zijn broers en zonder zijn kalimbubu daarin te raadplegen, was dat - formeel - niet bekend. Deze schijn alsof
er niets gebeurd zou zijn, werd tijdens de formele besprekingen opgehouden door aan Tambi de door hem zelf
verpande grond toe te bedelen.
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3.3.5.5. Taneh sunduten
Onder taneh sunduten^
kan worden verstaan: een be
paald stuk land, dat in geval van huwelijk tussen гтраЪ
(FaSiSo - MoBrDa) door de ouders апЛе jongen ter beschik
king gesteld wordt aan het meisje.
Dit land is ooit in het verleden door de kalimbubu (in
casu de "family of origin" van het meisje) ter beschik
king gesteld aan de апакЬети (haar (toekomstige) "family
of orientation"), voor wie dit land taneh каЫтЪиЬи is
en wordt nu weer door de апакЪе и gegeven aan de dochter
van de 'каЪі.пЬиЬи. Ofschoon ook voorkomend in gevallen van
huwelijk tussen niet directe imp al, beperken we ons voor
de uiteenzetting van taneh sunduten tot de eenvoudigste
vorm waarin dat kan voorkomen: huwelijk tussen directe
FaSiSo en MoBrDa (Al en Bi in onderstaande figuur).
Fig. 2
Huwelijk tussen directe
impal
A2j

k

Al

=¿B3

B2^

I BI

De tussen de merga A en В, door het huwelijk van A2 en
B3, bestaande anakbem - kalimbubu relatie wordt herhaald
door het huwelijk van Al en Bi. De reeds bestaande ver
wantschappelijke en emotionele band tussen beide familie
groepen wordt door deze "hernieuwde ontmoeting met de
kalimbubu"
(jwnpa kalimbubu) versterkt.
In dit verband wordt over Bi in relatie tot Al gespro
ken als "si ngumban nandéna": degene die zijn moeder (B3)
vervangt; de moeder van Al, die de FaSi is van Bi, verwijst naar deze laatste als "si ngumban tudungku" (lett.:
zij die mijn tudung^" vervangt): degene die mij vervangt,
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die (ten opzichte van Al) hetzelfde is als ik ben.
Ter gelegenheid van haar huwelijk met Al kan Bi tegenover de anakberu van haar familiegroep (met name A2 en
B3) aanspraak maken (men zegt wel: ze heeft het recht
om daarom te vragen: lit hakna mindosa) op een stuk land
dat hen door hun kalimbubu (in casu B4 en/of B2) als
pemevê levenslang ten gebruike was gegeven. Zou Al niet
met zijn impat (Bi) huwen, dan zou in beginsel het gebruik van die grond voortgezet worden door de kinderen
van A2 en B3. Dit wordt nu doorkruist, doordat die grond
door de anakbevu als het ware wordt teruggegeven aan de
kalimbubu door ter beschikking stelling aan het meisje en wel aan haar persoonlijk. Dit laatste wordt door de
Karo uitgedrukt onder andere in de volgende aspecten:
- als haar man (Al in figuur 2) voor een tweede (of
meerdere) keer zou trouwen, hebben zijn andere vrouwen
geen enkele aanspraak op de grond die aan haar - zijn
impal - als sunduten was gegeven: zij alleen heeft erover te beschikken bijvoorbeeld of ze anderen daarop wil
laten werken of niet, het is niet haar man die dat kan,
zoals hij dat (in beginsel in overleg met zijn vrouwen)
wel kan ten aanzien van de andere grond die hij heeft;
- na haar overlijden zijn het alleen haar eigen kinderen
die op de grond, die als taneh sunduten aan hun moeder
gegeven werd, aanspraak kunnen maken; niet dus de overige kinderen van dezelfde vader maar van andere moeders;
- in geval van scheiding tussen de beide echtelieden
(scheiding tussen impal is welhaast hypothetisch te noemen: komt in de praktijk nagenoeg niet voor) blijft de
als sunduten gegeven grond buiten iedere discussie: deze grond was aan de vrouw gegeven, zij behoudt die; er
hoeft niet over verdeling of toewijzing daarvan gesproken te worden;
- bij het overlijden van de ouders van de jongen wiens
vrouw (zijn impal) grond als sunduten kreeg, blijft de
als sunduten gegeven grond bij verdeling van door de ouders nagelaten grond buiten beschouwing: die grond wordt
niet meer in de verdeling betrokken;
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- dat wil dan ook zeggen: de zoon die huwde met zijn i-mpal aan wie een veld als sunduten gegeven werd, wordt
bij verdeling van de grond van zijn ouders meegerekend
als zijn broers (wier vrouwen geen sunduten kregen), dat
wil zeggen de als sunduten gegeven grond wordt niet op
zijn aandeel in mijadering gebracht.
Naar de grond die als taneh sunduten aan een vrouw ter
beschikking gesteld werd, wordt na haar overlijden, dat
wil zeggen door de navolgende generatie(s), verwezen als
taneh
kalimbubu.
3.3.5.6. Taneh tukur
Taneh tukur (lett.: gekocht land) kan naast hierboven
staande vormen als categorie van eigen aard beschouwd
worden. Binnen deze categorie kan onderscheid gemaakt
worden tussen:
a. land liggend binnen het gebied van het eigen dorp,
land dus dat werd gekocht van een dorpsgenoot;
b. land, elders in Karo-land, maar buiten het eigen dorpsgebied;
c. land buiten Karo-land.
ad a. Ten aanzien van het kopen van grond, die gelegen
is binnen het gebied van het dorp, bestaan niet de ideologische belemmeringen als die, welke men kent ten aanzien van verkoop daarvan (zie par. 3.3.4.4. ). Het kopen
van grond is niet omgeven door het maatschappelijk misprijzen, zoals dat bij verkoop wel het geval is; bij de
koop zijn niet de senina, anakberu en kalimbubu van koper
betrokken: de koop van grond is een individuele, persoonlijke aangelegenheid.
De betrekking die door koop ontstaat ten aanzien van
de gekochte grond moet worden opgevat als een individuele.
De koper beschouwt de door koop verkregen grond als zijn
eigen individuele persoonlijke grond, ten aanzien waarvan noch de gemeenschap als zodanig, noch afzonderlijke
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gemeenschapsgenoten enige bevoegdheid hebben. Hij kan
deze grond naar eigen inzicht gebruiken, of door anderen laten gebruiken, deze verpanden of verkopen, naar
gelang hem goeddunkt zonder dat zelfs zijn broers daarin betrokken hoeven te worden.
Het strikt individuele in de betrekking ten aanzien
van gekochte grond is verbonden aan de persoon van de
koper en duurt zolang hij leeft. Komt hij te overlijden,
dan kan geen van de kinderen afzonderlijk de specifieke
individuele bevoegdheden van de vader uitoefenen en
behoort dit gekochte land, met de grond die gerekend
wordt tot andere categorieën, tot de nalatenschap, waarvan de verdeling vroeg of laat onderwerp van beslissing
zal zijn in de gemeenschap van betrokkenen (zoons), hun
senina,
anakberu en kalimbubu.
In de volgende generatie verdwijnen aldus enkele belangrijke aspecten van taneh tukur. Ook het besef dat
betrokken grond door koop verkregen werd, vervaagt gaandeweg; de grond wordt gekwalificeerd als taneh bapa,
taneh nini,
enz., en gaat tenslotte op in een van de
overige, in de adat vanouds bekende (hierboven reeds
behandelde) categorieën.
ad b. Koop van grond, gelegen binnen Karo-land maar
buiten het gebied van het dorp van de koper, komt wat
betreft de beide onderzoeksdorpen op een enkele uitzondering na niet voor. Gezien de geringe maatschappelijke
betekenis ervan ten tijde van het onderzoek, zullen we
hierop niet verder ingaan.
ad c. Ook koop van grond gelegen buiten Karo-land komt
betrekkelijk weinig voor: in Mardingding en Kuala hadden
in totaal slechts een tiental mensen grond (door koop
verkregen) buiten Karo-land. Wat Mardingding betreft
blijkt men hoofdzakelijk georiënteerd op de streken nabij Medan; in Kuala bovendien op een gebied rond Kuta
Cané in de Alaslanden.
Deze grond wordt voornamelijk gekocht met economische,
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commerciële oogmerken: als waardevaste beleggingen, die
door verbouwing van rijst als marktgewas (uitbesteed aan
niet-Karo) bovendien nog het nodige opbrengen
Het kopen van land buiten Karo-land is een betrekkelijk jong verschijnsel; we achten de gegevens waarover
wij beschikken niet voldoende om hieromtrent concrete
mededeling te doen.
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Noten
1 Ter Haar Bzn, Beginselen en Stelsel van het Adatrecht,
1939.
2 Maataanduiding ЪепъЬ· 1 На.= j^ kaieng benih = + 72 li
ter zaairijst.
3 Vroeger -en ook heden nog sporadisch in de meer geisoleerde gebieden, zoals in het noord-westen van
Karo-land- was de woonkern ook feitelijk van de om
liggende grond afgescheiden door een omheining van
houtachtig struikgewas (lulang),
die voornamelijk ten
doel had, het vee binnen en wilde dieren buiten de
nederzetting te houden en deze te beschermen tegen
vijandelijke aanvallen van buiten.
4 Middendorp spreekt over "plokjes bosch die als eiland
jes op de kale vlakte liggen" en die de plaats van de
dorpen markeren (1920: 126).
5 Sawahreglement 1934.
6 Zie ook een voorbeeld bij v.d. Steenhoven, 1973: 704.
7 Ter Haar, 1939.
8 Zoals: het voorkeurrecht, genotrecht, naastingsrecht;
zie Ter Haar, 1939: 72 w .
9 Door verruiming van het begrip grondtransacties tot
"het vestigen en overdragen van rechten op den grond"
kan Ter Haar de dorpsstichting en de individuele ont
ginning als grondtransacties behandelen (1939: 81).
10 Dit blijkt van betekenis o.a. in geval van verdeling
van de grond die werd nagelaten door een man die meer
dere malen gehuwd was: voor de zoons die hem uit ieder
van zijn vrouwen geboren werden, is in beginsel die
grond bestemd die door hun eigen moeder werd ontgonnen.
(zie ook hieronder par. 4.3.6. onder B.2)
11 Zie ook noot 7 bij hoofdstuk I
12 De betekenis van de term anggapen is niet geheel dui
delijk. Joustra geeft in zijn woordenboek als verta
ling: anggap = bezigheid, bedrijf; ook anggap-anggapen
(1907a : 11).
Neumann's woordenboek vermeldt:
anggap-anggapen = bezigheid, bedrijf, ambacht;
djoema anggapen - (naar Timoerkant) een rijstveld dat
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aan de radja toebehoort en dat door de onderdanen
gratis wordt bewerkt (1951: 19). Van dit "gratis
bewerkt worden" is vooralsnog niet duidelijk of bedoeld wordt bewerking zonder dat de onderdanen daarvoor hoeven te betalen, of bewerking zonder dat de
onderdanen daarvoor betaald worden.
13 Zie: Ter Haar, 1939: 81 w en 103 w .
14 Deze aanduidingen zijn genomen uit het woordgebruik
dat in het dagelijks verkeer gebezigd wordt als men
spreekt over het gebruik van grond, rechten op grond.
Het zijn geen "staande termen" als taneh
kalimbubu,
taneh buat-buaten
en dergelijke.
15 Kami en kita betekenen beide: wij, ons. Kami sluit de
aangesprokene uit, kita sluit de aangesprokene in.
Wij gebruiken hier de uitdrukking kita muatsa omdat
men doorgaans in deze bewoordingen met ons over zijn
grond sprak. Bovendien gebruikt de Karo uit beleefdheid in het algemeen de kita-vorm,
zolang niet uitdrukkelijk de aangesprokene behoeft te worden uitgesloten.
16 O.a.: Neumann, 1904;
Joustra, 1926: 308; Middendorp niet gepubliceerde
persoonlijke aantekeningen.
17 Kalak wordt gebruikt in verschillende, uiteenlopende
betekenissen: mens, persoon, individu (bv. kalak Karo),
maar ook: iemand, een ander, anderen, gindse lieden
(.kalak ah) en: vreemden (ter onderscheiding van verwanten) . Hier wordt de term gebruikt in de tweede
betekenis.
18 Nèwa (K.B.) = menyewa (indon.) = huren;
pesëwaken (K.B.) = mempersewakan (Indon.) = verhuren.
19 Vgl. Neumann, 1951: 44, menihi: term voor het huren
van een veld voor een bepaalde tijd; men betaalt daarvoor alleen de hoeveelheid zaairijst die zo'η veld no
dig heeft.
20 Het is niet de Undang-undang Pokok Agraria (Agrarische
Basiswet) zelf die bepalingen van deze aard inhoudt,
maar de regeringsverordening PPPUU I960 no. 65 (LN
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21

22

23

24

25

26
27
28
29

1960-174), genaamd de Undang-undang Landreform Indonesia (Landhervormingswet) die uitvoering geeft aan
art. 7 en aan art. 17 lid 2 en 3 van de Agrarische
Basiswet; zie Tan 1977:
In het kader van deze studie beperken we ons tot behandeling van verkoop van grond in de dorpssfeer:
grond welke "behoort bij het dorp". Een aantal mensen
uit dorpen op de Hoogvlakte heeft ook grond in en nabij Medan. Daarover zullen we niet spreken omdat het
onderzoek zich daarmee slechts zijdelings heeft beziggehouden.
De termen tanehta enz., zijn samentrekkingen tcmeh
(grond, land) en kita (ons, onze; de aangesprokene
insluitend); zie ook noot 15 hierboven.
In het spraakgebruik wordt ontginning van giond toegerekend aan de vrouw: men spreekt doorgaans over bv.
satep-satepen
Nandé Α., of ook wel over tcmeh Nandé
A. (het land, het veld van de moeder van A ) .
De beide 'termen taneh bapa en taneh nini- worden ook
gebruikt in minder specifieke betekenis om aan te geven dat een bepaald veld door betrokkene verkregen werd
uit het areaal van zijn vader/grootvader, dat zijn
vader/grootvader die grond al had, zonder dat daarbij
wordt aangegeven of dat nu zelf ontgonnen grond was,
of land van de katimbubu, enz..
Naar aanleiding van de uitspraak van de Mahkamah Agung
in 1961 werd in 1962 in Kaban Jahé het "Seminar Adat
Karo" gehouden, dat zich in het bijzonder richtte op
de evaluatie van de maatschappelijke implicaties van
deze uitspraak. Daar werd in verschillende betekenissen de term taneh pusaka gebruikt, zonder dat expliciet de inhoud daarvan duidelijk gemaakt werd.
Zie Singarimbun, 1962.
Zie hieronder par. 4.3.4.
Distributie van onderdeelde grond; zie hieronder par.
4.3.4.
Sundut = ondergaan van de zon (sundut matauari);
generatie (b.v.: sada sundut = één generatie). Voor de
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term taneh sunduten is ons geen adequate vertaling
bekend.
30 Een tudung is de van een doek gevouwen hoofdbedekking
van een vrouw; die van een man heet ЪиЪапд.
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Drie van de oudste inwoners van Mardingding,
v.l.n.r.: Tigan, Okup en Biring, voor één van de oudste, nog authentieke adathuizen
in het dorp.
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4
VERDELING VAN GROND
4.1. Inleidend
In het voorgaande hoofdstuk werd opgemerkt, dat aan de
inhoud van betrekkingen tot grond formeel uitdrukking
wordt gegeven, op het moment van verdeling van de grond,
als onderdeel van de meer omvattende verdeling van de
nagelaten goederen
Het geheel van "nagelaten goederen" of "nalatenschap"
is een volksconcept, waarvoor de Karo eigen termen kent,
(resp. tading-tadingen
en tinading)
en dat wordt onderscheiden in: barang davat, barang rumah en barang
pusaka.
Grond wordt beschouwd als het belangrijkste onderdeel van
de barang
darat.
De verdeling van nalatenschap op zich is weer een onderdeel van een groter geheel van regelingen rond iemands
overlijden, dat wordt aangeduid als "de adat voor de overledene" (adat kalak maté) en dat kan worden onderscheiden
in: de formele besprekingen (runggun) meteen aan de begraving voorafgaand, waarin het voldoen aan bepaalde adatverplichtingen (maneh—maneh of morah-morah: overhandiging
van (ceremoniële) betalingen en bepaalde kledingstukken)
een belangrijk onderdeel is; ten tweede: de runggun gehouden op de tweede dag ná de begrafenis (nasarken
rimah)
waarbij de meer "publieke" kanten van het overlijden en
de begrafenis worden afgewikkeld: formele afwikkeling van
adatverplichtingen en-vorderingen, regeling van eventueel
bijzondere positie, die de overledene in de samenleving
bekleedde (casus I is hiervan een voorbeeld); ten derde:
de runggun betreffende de nalatenschap, die wordt gehouden op de derde dag na de begrafenis (casus II is hiervan
een voorbeeld).
Aan de eerste twee onderdelen (betaling van adatverplichtingen en regeling van vorderingen/schulden, regeling van eventuele bijzondere positie) wordt hieronder
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slechts beknopt aandacht besteed (par. 4.2.)· We zullen
dieper ingaan op de verdeling van nalatenschap, met name
op de verdeling van grond (par. 4.3.).
Het aanbrengen van een verdeling van nagelaten grond
geschiedt door de zonen van de overledene plus hun senina, anakberu en kalimbvbu in een daarvoor gehouden formele bespreking (runggun) (zie hoofdstuk V ) .
Bij het aanbrengen van deze verdeling komen expliciet
of impliciet de betrekkingen van verschillende gemeenschapsgenoten ten aanzien van de grond in kwestie tot
uitdrukking.
4.2. Adatverplichtingen en bijzondere status
Adatverplichtingen. Hieronder worden verstaan de verplichtingen, waaraan volgens de adat moet worden voldaan
in verband met iemands overlijden en die door de Karo
worden samengevat in de term utang-ido
adat (lett.:
adatschuld en -vordering). Hieronder valt meer dan we
hier kunnen en willen beschrijven; we beperken ons tot
beknopte aanduiding van een van de belangrijkste onderdelen ervan: de maneh-maneh of morah-morah.
Beide benamingen hebben betrekking op dezelfde "betalingen", die echter met verschillende term worden aangeduid naar gelang de omstandigheden. Is de overledene
"hoogbejaard" (caDir metua, lett.: schone ouderdom; dit
is niet alleen oud van leeftijd, maar houdt tevens in
dat alle kinderen gehuwd zijn), dan heten de betalingen
maneh-maneh. In alle andere gevallen worden deze betalingen morah-morah (morah = spijt hebben, betreuren, berouwen) genoemd.
De maneh-maneh/morah-morah
vormen een adatschuld van
de overledene en diens/dier verwanten aan de kalimbubu.
Ze bestaat deels uit een geldbedrag, deels uit Karo Batakse doeken (uwis) van de overledene. Vaststelling van
de hoeveelheid en overhandiging ervan vindt definitief
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plaats tijdens de formele besprekingen (типддип), die
deel uitmaken van de begrafenisceremonie.
Deze betalingen zijn in beginsel van symbolische be
tekenis: beëindiging van de betrekking van de overledene met de levenden; het bedrag is zo groot dat ieder van
de aanwezige kalimbubu er tenminste iets, hoe weinig dan
ook, van ontvangt. In de praktijk komt het er vaak op
neer, dat er onder de kalimbubu zijn, die niet meer dan
Rp. 5 ontvangen (in 1977 overeenkomend met +_ f 0,0035;
net genoeg om één sigaret of één toffee te kopen). Voor
de verwanten van de overledene, die de betaling moeten
doen, kan de te betalen som een fors bedrag vormen.
Het overhandigde bedrag wordt door de kalimbubu onder
elkaar verdeeld in bepaalde verhouding, al naar gelang
de verwantschappelijke nabijheid ten opzichte van de
overledene. De doeken die deel uitmaken van de betaling,
zijn onder andere traditionele blauwe Karo doeken. Daarvan worden er slechts een drietal overhandigd en wel aan
de meest nabije kalimbubu.
Het geld en de doeken worden
ceremonieel overhandigd.
Bijzondere status. Onder status verstaan we hier een
bijzondere hoedanigheid, welke in beginsel berust op verwantschap, maar die (daarmee) van maatschappelijke betekenis is.
Een dergelijke bijzondere status is niet aan iedere
dorpsgenoot verbonden. Hiermee worden bedoeld hoedanigheden als anakbemi tua, penehen pudun ofwel ingan pudun
en si nêken ofwel kepala ripê (zie verklaring hieronder).
Op deze laatste twee hoedanigheden (penehen pudun en
si nêken), waarvan de regeling de materie vormt van de
formele besprekingen in casus I, zullen we hieronder, zij
het beknopt, nader ingaan.
De in casus I weergegeven formele besprekingen werden
gehouden naar aanleiding van het overlijden van Nehi (Pa
Pusuhmuli) Sebayang, die de "ingan pudun" was voor zijn
kalimbubu ende "si nêken" voor zijn vipê. De vraag is wie
hem daarin zal opvolgen.
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Pudun betekent letterlijk: knoop (in een touw e.d.).
Deze term heeft ook de betekenis van: afspraak, overeenkomen. In vroeger tijd werd in het algemeen, tegenwoordig nog in ceremoniële gevallen, bij het maken van afspraken het tijdsverloop dat zou verstrijken, alvorens
een afspraak zou moeten worden nagekomen of het overeengekomene zou plaatsvinden, uitgedrukt in nachten en
aangegeven door overhandiging van een touwtje, een grasspriet of rietstengel, waarin evenveel knopen (pudun)
gelegd waren als er nachten zouden verstrijken .
Het penehen pudun zijn (lett.: degene die naar de
knoop kijkt; degene aan wie de knoop getoond wordt), ook
wel aangeduid als het гпдап pudun zijn (lett.: de plaats
voor de knoop; degene aan wie de knoop wordt overhan
digd) , is een typische hoedanigheid in de каЪътЪиЬи апакЪе и verhouding; meer nauwkeurig: de hoedanigheid
die één van de leden van een patrilineale verwantengroep
{sada wini groep) voor deze groep inneemt ten opzichte
van de kalimbubu van deze groep. Hij moet erop toezien
dat de afspraken tussen kalimbubu en anakberu worden nagekomen.
Er zijn aangelegenheden, waarin de anakbevu als zodanig voor hun kalimbubu moeten optreden (bijvoorbeeld organisatie en verzorging van ceremoniële feesten, deelname aan formele besprekingen ten behoeve van hun kalimbubu) . Het zou voor de kalimbubu niet alleen tijdrovend
zijn om al zijn anakbevu persoonlijk op te roepen; het
is bovendien de verantwoordelijkheid van de anakberu
zelf om te bepalen hoeveel van hen voor de betreffende
gelegenheid behoren op te treden, en wie. Een patrilineale verwantengroep {sada nini groep) - waarvan alle
leden (immers) dezelfde (groep van personen) als kalimbubu hebben - wijst één van zijn leden aan als penehen
pudun. Door deze aan te spreken heeft de kalimbubu zich
tot de hele groep gericht.
Si nêken (lett.: degene die tekent). Voor een aantal
belangrijke gebeurtenissen in het leven van een mens,
zoals huwelijk en overlijden, worden adatceremoniën ge-152-

houden, waaraan aan een groot aantal mensen, zowel van
binnen als van buiten de betreffende dorpsgemeenschap,
aankondiging wordt gedaan in schriftelijke (gestencilde)
uitnodigingen. Daarop worden onder andere ook de namen
vermeld van degenen die ondertekenen (si néken) voor
hun respectievelijke patrilineale verwantengroep
(vipê).
De si nêken wordt ook wel aangeduid als de kepala
ripê
(lett.: "hoofd" van de Tcipé, van de patrilineale verwantengroep) . Evenals de penehen pudun wordt ook de si
néken door de leden van de patrilineale groep uit hun
midden aangewezen.
In casus I komt duidelijk tot uitdrukking, dat dit
aanwijzen van zowel de penehen pudun als van de si néken
(welke hoedanigheden praktisch steeds samengaan) een
kwestie is noch enkel van verkiezing, noch enkel van
afstamming. Binnen de groep van patrilineale verwanten
die in beginsel daarvoor in aanmerking komen, wordt iemand gekozen die geschikt geacht wordt. Steeds waar in
casus I gesproken wordt over "de oudste" (bijvoorbeeld
1-70), bedoelt men daarmee niet de oudste zoon van de
overledene, maar de oudste zoon van de oudste tak binnen de patrilineale groep. Anderzijds werkt afstamming
slechts als beginsel mee: ofschoon men uitdrukkelijk
zegt zich ervan bewust te zijn, dat "eigenlijk" de oudste zoon gekozen dient te worden, wijkt men daarvan af
op grond van persoonlijke hoedanigheden van betrokkene
en omstandigheden (zie C. 1-67/69).

4.3.

Verdeling van nagelaten goederen

4.3.1. Inleidend
De verdeling van een nalatenschap is het onderwerp van
bespreking en beslissing in runggun (zie hoofdstuk V).
Dat houdt in, dat in de besluitvorming in sterke mate de
concrete omstandigheden medebepalend zijn, waardoor iedere verdeling zijn eigen bijzonderheden heeft. Niette-153-

min zijn er trekken, die steeds in meer of minder duide
lijke mate aan iedere verdeling ten grondslag liggen.
Een van de belangrijkste grondslagen, waarop in con
creto een verdeling tot stand gebracht wordt, wordt door
de Karo in het dagelijkse spraakgebruik tot uitdrukking
gebracht in zegswijzen als de volgende:
- dilaki. ngenca bevhdk: slechts zoons zijn gerechtigd;
- ditaki
ngenaa kenan ibas pembagin: alleen zoons worden
meegerekend (lett.: geraakt) in de verdeling;
- diberu la kenan: vrouwen (dochters/zusters) worden niet
meegerekend (lett.: geraakt);
- diberu Ъа band evban taka: vrouwen (dochters/zusters)
mogen de verdeling niet vaststellen (lett.: de delen
maken);
- diberu la dat kaipê: vrouwen krijgen niets.
Met deze uitspraken bedoelt men uitdrukking te geven
aan een fundamenteel beginsel, volgens hetwelk de ouderlijke nalatenschap wordt verdeeld, dat echter in zijn
volledigheid als volgt moet worden geformuleerd: alle
nagelaten goederen zijn in beginsel voor de zoons, die
in de verdeling ervan hun zusters als zodanig moeten
erkennen.
De zaken die deel uitmaken van een nalatenschap worden
door de Karo Batak onderscheiden in verschillende categorieën (4.3.2.), die op verschillende manieren worden
verdeeld. Verdeling daarvan vindt plaats pas nadat beide
ouders zijn overleden (4.3.3.). Vaak blijkt de verdeling, die heden doorgaans meteen na het overlijden der
ouders plaats vindt, betrekking te hebben op een nalatenschap, die al meerdere generaties lang formeel onverdeeld is gebleven (4.3.4.). Weliswaar is in de besprekingen met betrekking tot verdeling een grote groep
mensen betrokken (4.3.5.), maar slechts een klein aantal onder hen (met name de zoons van de overledenen) is
betrokken in de verdeling zelf (4.3.6.).
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4.3.2. De nalatenschap
Voor aanduiding van de goederen, die door de overledene
worden nagelaten kent de Karo verschillende termen: tinading (nalatenschap)2, tading-tadingen
(het nagelatene, de
nagelaten goederen) , si. itad'Lngken
(hetgeen werd nagelaten) . Bij al deze termen heeft men op het oog de materiele zaken die na het overlijden worden nagelaten en die
worden onderscheiden in barang darat, barang rumah en
barang
pusaka.
Schulden en vorderingen (utang3 ido) van "zakelijke"
aard (dat wil zeggen andere dan de zogenaamde
utang-ido
adat) worden in het kader van een nalatenschap en de
verdeling daarvan door de Karo niet als afzonderlijke
categorieën behandeld, maar als verbonden aan de zaak
(in casu grond) waarop ze betrekking hebben. Men is zich
bewust van de lusten en lasten die eventueel aan grond
verbonden zijn en houdt daarmee rekening bij het toewijzen van grond in het kader van verdeling van nalatenschap3.
Barang darat (lett.: de goederen buiten (het huis)):
hiertoe wordt gerekend land (taneh) onderscheiden naar
de hierboven behandelde categorieën (3.3.5.), in de
praktijk meestal enkel bestaande uit "eigen grond" (taneh bapa, taneh nini,
taneh nini nai) en grond van de
kaïimbubu (taneh kalimbubu); de woning (dat kan zijn de
jabu (woonafdeling) in een meergezins adathuis of een
eengezinswoning); groot vee (rubia-rubia:
karbouwen,
koeien, enz.); bomen (zoals sinaasappel-, koffie-, cacao-, kruidnagelbomen, enz.).
Onder barang rumah (lett.: "huisgoederen", goederen in
het huis), ook wel aangeduid met de term isi jabu (lett.:
de inhoud van de woonafdeling van het gezin), valt al
datgene wat gebruikt werd om het huishouden te kunnen
doen en datgene wat men zou kunnen aanduiden als de persoonlijke bezittingen van de overledene, uitgezonderd de
hierboven genoemde barang darat
en de hierna te noemen
barang
pusaka.
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Aldus worden tot barang rumah gerekend onder andere :
gevlochten rieten zit- en slaapmatten (атак), gevlochten
rieten rijstzakken (simpit)
en -zakjes (pemakan),
huis
houdelijke gebruiksvoorwerpen (kook- en eetgerei: pot
ten (kudin),
kooklepels (ukat),
borden (pèrès),
enz.).
Verder: kledingstukken (baju) en omslagdoeken
(uwis),
goud (emas), sieraden (oorknoppen,gouden blouse-knopen,
enz.) en geld (dwit)^ van de overledene. Ook behoren
hiertoe: kleinvee: varkens, kippen.
Barang pusaka ("erfstukken"): als zodanig beschouwt
men bepaalde goederen, die niet voor normaal dagelijks
gebruik bestemd zijn, maar die meer dan gewone waarde
hebben, niet alleen door hun materiële kostbaarheid
(goud-, zilverbeslag, enz.) of ouderdom (antiquiteitswaarde) , maar vooral omdat ze van oudsher van vader op
zoon zijn doorgegeven ten behoeve van de gehele patrilineale verwantengroep, onder andere om te worden gebruikt in ceremoniële aangelegenheden (zoals ceremoniële haarwassing (erypangir), huwelijks- of overlijdensceremonie) van de hele groep of van een der leden van
de groep. Zaken als een bepaald mes (piso),een
wandelstok (eiken), een ring (cincin),
een kom (mangkok), een
gouden halsketen (sertali)
worden als barang pusaka behandeld.
Goederen die als barang pusaka worden beschouwd, komen
uit hun aard niet voor verdeling in aanmerking; bij gelegenheid van verdeling van de nalatenschap worden ze
toevertrouwd aan (een van) de zoons, in beginsel de oudste .

4.3.3. Moment van verdeling
Niet in alle gevallen is na iemands overlijden sprake
van verdeling van nalatenschap. De Karo formuleert dit
door te zeggen, dat er niet wordt verdeeld zolang één
der ouders nog leeft
of een van hun zoons nog ongetrouwd is. De gevallen die we in de praktijk v/aarnamen,
kunnen worden samengevat in de volgende casusposities.
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- In het geval de moeder in een gezin overlijdt en de vader nog in leven is, wordt over nalatenschap niet gesproken. Behalve de in de sfeer van de adat verplichte "betalingen aan anakberu en kalimbubu, worden aan de kinderen
als "persoonlijke herinnering" kledingstukken, doeken of
sieraden als aandenken gegeven.
Verdeling van grond wordt niet ter sprake gebracht, omdat die gerekend wordt te behoren aan de vader in het gezin. Zo ook de grond die de moeder eventueel van haar vader of broers ter beschikking gesteld kreeg (pemeré): ook
die wordt, als taneh katimbubu, toegekend aan de vader.
In bepaalde gevallen (met name als de vader al bejaard
is) kan het nodig zijn dat, omdat de moeder doorgaans het
land bewerkte eventueel samen met haar dochters, voorzieningen worden getroffen ten aanzien van het gebruik van
de grond: wie zal voortaan de zorg voor de verschillende
velden op zich nemen?
- De vader in het gezin overlijdt als eerste, de moeder
leeft nog. In deze gevallen is de vraag wat met de grond
dient te gebeuren onderwerp van bespreking in runggun,
maar er wordt niet verdeeld. De regelingen die daarbij
getroffen worden, blijken aangepast naar gelang er in
het gezin nog jonge, "onvolwassen" (dat wil zeggen ongetrouwde) kinderen zijn, of alle kinderen al getrouwd
zijn. Van beide gevallen geven we hieronder een voorbeeld.
In 1973 overleed Buku Tarigan op ongeveer 35-jarige
leeftijd, een vrouw en 7 kinderen achterlatend, waarvan
de oudste 17 jaar en de jongste 2 maanden oud was; geen
van hen was gehuwd. Tijdens een van de formele besprekingen na zijn begrafenis werd gesproken over hetgeen Buku
had nagelaten, in het bijzonder over de kerbo (karbouwen)
en enkele velden die hij (van zijn ouders) in gebruik
had. Van verdeling daarvan was geen sprake: vastgesteld
werd dat alles voor de verzorging van de kinderen was.
Voor dit doel: onderhoud van het gezin, verzorging en
scholing van kinderen, kon de vrouw van Buku de grond
verder blijven gebruiken.
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Aan de formele verdeling die is weergegeven in casus
II was, naar ons werd meegedeeld, het volgende voorafgegaan. In 1955 overleed Damai Pa Tambi Sembiring. Hij
liet een vrouw achter, Gumul Nd Tami br. Singarimbun,
toen ongeveer 60 jaar oud en vier zoons en één dochter,
allen gehuwd. Na zijn overlijden werd een runggun gehouden, waarin ook de grond ter sprake werd gebracht. Verdeling werd niet aangebracht. Wel werden aan ieder der
zoons enkele velden toegewezen, die zij voortaan voor
zichzelf mochten gebruiken, waar tegenover tevens hun
verplichtingen werden vastgesteld om uit de opbrengst
daarvan een bepaalde hoeveelheid af te staan voor het
onderhoud van hun moeder. Nadrukkelijk werd verklaard,
dat dit geen verdeling inhield: men had niet beoogd de
grond te verdelen. Dat gebeurde pas na het overlijden
van hun moeder in 1975 (zie casus II).
In dit verband (man overlijdt, vrouw blijft achter)
wordt erop gewezen, dat door het overlijden niet de band
verbroken wordt, die door het huwelijk ontstond. Na het
overlijden van haar man kan een vrouw niet zonder meer
met een ander huwen; zij zou daartoe eerst van haar
overleden man moeten scheiden (rmlih,
lett. : terugkeren).
Daardoor keert zij terug naar haar eigen familie en
komt in de zorg van haar vader/broers, die haar land te
bewerken geven om zichzelf te kunnen onderhouden, indien
zij niet opnieuw een huwelijk aangaat. Trouwt ze wel,
dan gaat ze de grond van haar nieuwe echtgenoot gebruiken. Ten aanzien van de 'door haar eerste echtgenoot nagelaten grond betekent dit, dat zij daarop voor zichzelf
geen aanspraken kan doen gelden: die grond is bestemd
voor de kinderen, met name voor de zoons.
- Beide ouders zijn overleden. Volgens de Karo kan pas
worden overgegaan tot verdeling van nalatenschap, nadat
beide ouders overleden zijn en alle zoons gehuwd. Dit
laatste in verband met de verantwoordelijkheid van ouders om te voldoen aan de in verband met het huwelijk
van hun zoons te verrichten betalingen. Indien de ouders
-158-

overleden zijn, moeten terzake van het huwelijk van een
nog ongetrouwde zoon deze betalingen gedaan worden uit
de ouderlijke nalatenschap, die daartoe in beginsel on
verdeeld blijft 5 . De bovenstaande casusposities betref
fen dus tijdelijke voorzieningen, die vooruitlopen op
de verdeling na het overlijden van de langstlevende
ouder.

4.3.4. Onverdeeldheid
Als de Karo in verband met nalatenschap spreekt over
het onverdeeld-zijn (tenga ІЪадг),
dan heeft dat betrek
king op grond en niet op de andere bestanddelen van de
nalatenschap.
In verschillende van de gevallen, die zich voordeden
ten tijde van het onderzoek, bleek de verdeling betrek
king te hebben op grond, die al meerdere generaties on
verdeeld was gebleven. In casus II blijkt de grond, die
deel uitmaakt van de nalatenschap na het overlijden van
Gumul Nd Tambi, al sedert twee generaties niet verdeeld
te zijn geweest. Ook in de hieronder te behandelen
"casus Tarigan Mardingding" wordt een regeling
getroffen ten aanzien van tot dan toe formeel niet ver
deelde grond.
Het onverdeeld blijven van grond is echter niet een
verschijnsel, dat enkel op het verleden betrekking heeft:
ook in verdelingen die tegenwoordig worden aangebracht
worden soms benaalde velden onverdeeld gelaten.
Als reden voor het onverdeeld laten van grond wordt
aangegeven, dat grond eigenlijk niet verdeeld behoort te
worden, maar als onverdeelde eenheid in stand zou moeten
blijven als symbool van de eenheid van de patrilineale
afstammingsgroep. In het algemeen is dit het idee, dat
aan het onverdeeld blijven van grond in meer of minder
sterke mate ten grondslag ligt.
'In de praktijk blijkt soms echter juist het ontbreken
van eenheid, van eensgezindheid en saamhorigheid binnen
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de groep van de deelgerechtigden, de oorzaak te zijn van
het niet verdelen van grond. Men kan het bijvoorbeeld
over de formele vaststelling van de verdeling niet eens
worden, of is misschien zelfs niet bereid daarover met
elkaar in overleg te treden.
Daarnaast kunnen het praktische redenen als de volgende zijn, die tot onverdeeldheid aanleiding geven. In
casus II worden enkele velden onverdeeld gelaten, omdat
die tot dan toe door niemand van de kinderen gebruikt
werden en waarvoor zij ook geen belangstelling hadden.
omdat die te ver van het dorp lagen en te weinig vruchtbaar waren (zie C.11-496). Bovendien, zo werd ons achteraf ten aanzien hiervan verklaard, zou de grond onverdeeld gelaten zijn om eenieder van de deelgerechtigde
kinderen in de gelegenheid te stellen die grond te gebruiken als ze daaraan behoefte hadden. Daarin klinkt
het idee door, dat grond als symbool van eenheid onverdeeld moet blijven.
Onverdeeldheid kan verschillende vormen aannemen. De
volgende komen in de praktijk het meest voor.
1. De grond wordt niet gebruikt, maar blijft ter beschikking van de hele groep van (patrilineale) nakomelingen
van de oorspronkelijk deelgerechtigden. De onverdeelde
velden van casus II zijn hiervan een voorbeeld.
2. De onverdeelde grond wordt bij toerbeurt
(bergètêr)
gebruikt door ieder der deelgerechtigden. Vooral in Kuala deed zich deze vorm in verscheidene gevallen voor.
Ter illustratie een casus uit Kuala: B.S. had 5 sembuyak,
dat wil zeggen (classificatorische) broers, zoons van 3
vaders die (volle) broers van elkaar waren. Eén van de
velden was door deze vaders niet verdeeld, maar werd
door hen om beurten gebruikt. Deze wijze van gebruiken
werd, na hun overlijden, voortgezet door hun zoons, waaronder B.S. Dit leidde tot de volgende gebruikscyclus:
een van de zoons van de oudste vader gebruikt gedurende
1 jaar, vervolgens een van de zoons van de tweede vader,
dan een van de derde, enz. totdat van ieder van de vaders
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één der zoons het veld gedurende 1 jaar in gebruik gehad
heeft. Dan begint de cyclus opnieuw bij de oudste vader,
wiens tweede zoon dan aan de beurt is om het land te gebruiken, vervolgens de tweede zoon van de tweede vader,
enz. Aldus kreeg B.S. om de 9 jaar het veld in gebruik
(zie figuur hieronder).
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3. De meest voorkomende vorm van onverdeeldheid is die,
waarbij de onverdeelde grond door één of meerdere der
deelgerechtigden afzonderlijk wordt gebruikt. Naar buiten
toe heeft dit de schijn van het reeds verdeeld zijn van
die grond, die immers permanent door één persoon (en/of
diens nakomelingen) "individueel" gebruikt wordt. Dat betreffende grond niet verdeeld is en nog deel uitmaakt van
een onverdeeld geheel, is niet zonder meer van buiten af
kenbaar; dit blijkt doorgaans pas wanneer die grond bij
verdeling van een nalatenschap betrokken wordt.
Aan de oorsprong van deze vorm van onverdeeldheid ligt
de regeling van het feitelijk gebruik, die niet bedoeld
wordt als formele, definitieve verdeling van de grond.
Deze voorlopige regeling van het gebruik van grond zullen
we verder aanduiden met de term "distributie"6.
Aan de verdeling van de nalatenschap in casus II, die
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in 1975 plaats vond naar aanleiding van het overlijden
van Gumul Nd Tambi, was een distributie van de grond
voorafgegaan in de jaren '50, bij gelegenheid van het
overlijden van Gumuls echtgenoot. In een van de formele
besprekingen na diens begrafenis werd door Gumul en
haar kinderen in het bijzijn van senina,
andkbevu en
katimbubu besloten, dat ieder van de kinderen voortaan
bepaalde velden voor zichzelf zou gaan gebruiken en uit
de opbrengst daarvan een bepaalde hoeveelheid rijst zou
afstaan aan zijn moeder voor haar levensonderhoud. Dit
werd door betrokkenen niet beschouwd als een verdeling.
Als voorbeeld van reeds generaties onverdeeld gebleven
grond gaan we hier iets dieper in op de casus Tarigan
Mardingding. Het betreft hier een aan de rand van het
dorp liggende, tot dan toe onverdeelde tuin (pulo), ten
aanzien waarvan een geschil was ontstaan. Van de geschiedenis van Tarigan te Mardingding en hun grond, zoals ons
die verteld werd, is het volgende relevant voor deze
casus.
De nakomelingen van Tarigan, die te Mardingding gevestigd zijn, zijn oorspronkelijk uit het dorp Kebayakan
(hemelsbreed ongeveer 10 km. ten noorden van Mardingding)
afkomstig, waar zij behoren tot de anak taneh. De eerste
voorvader, die zich + 80 jaar geleden te Mardingding vestigde (zie genealogie fig. 4, blz 482: Cl), huwde er een
vrouw uit de merga Karo-Karo Surbakti (C 2). Deze merga
Karo-Karo Surbakti was destijds de anakberu tua van
Singarimbun Rumah Jahé (B2 en 3). Zij waren al niet talrijk en toen de laatste van hen uit Mardingding wegtrok
en terugkeerde naar zijn oorspronkelijke dorp (Surbakti),
had Singarimbun Rumah Jahé in het dorp geen anakberu tua
meer. Singarimbun riep daarom die Tarigan (C 1) op, om
voortaan in de plaats van Surbakti als anakberu tua op
te treden. Daarbij werd het land, dat tot dan toe door
de merga Surbakti was gebruikt, toegewezen aan Tarigan.
Aanvankelijk werd dit land door de drie zoons, P. Ngarkar (D2), P. Rempu (D3) en P. Buku (Dil), ook na het
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overlijden van hun ouders, gebruikt zonder het te verdelen.
De van gouvernementswege georganiseerde aanleg van
sawah rond Tiga Nderket in de jaren '30 en de daarmee in
verband staande registratie van grond, vormden de aanleiding om enkele velden te verdelen. Jaren later, nadat
Cabin (E-14), de jongste zoon van P. Rempu, gehuwd was,
werd overgegaan tot verdeling van de overige grond, met
uitzondering van de tuin in de pulo. Deze was voordien
ten gebruike gegeven aan de zuster van Ngarkar en Mapas :
Rinte br. Tarigan (E-5). Ze kreeg de tuin ter beschikking als "ingan nuan rimo" (plaats om sinaasappelbomen
te planten): niet het land zelf werd haar gegeven. Toen
na de oorlog de man van Rinté zich wilde vestigen in
zijn dorp van oorsprong, Gajah, stelde Rinté de pulo tegen betaling ter beschikking aan Nd. Teneng (E-l), echtgenote van Ngarkar (Ngarkar en Mapas waren inmiddels
overleden). Wat tussen Rinté en Nd. Teneng met de grond
precies gebeurde, is niet te achterhalen: in dit verband
wordt gesproken zowel over het mutangken (verpanden) van
de grond zelf, als over het day aken (verkopen) van de
bomen in de tuin, die Rinté geplant had. Nd. Teneng bouwde er een houten huis van semi-permanente constructie.
Ten tijde van het onderzoek woonde ze daar, samen met
het gezin van haar dochter Teneng (F-2). Haar kêla
("schoonzoon": echtgenoot van haar dochter), Sekula Ginting (F-3), had sinds ongeveer 1975 aan de ingangspoort
van de tuin een optrekje waar hij snoepgoed verkocht aan
kinderen. Op een gegeven moment kocht hij hout, dat in
de tuin werd opgestapeld, om er een huis annex "winkel"
van te bouwen. Zijn silvh (kalimbubu)
Menang Tarigan (F-9)
maar vooral ook diens moeder Erti br. Singarimbun (E-4)
maakten daartegen bezwaar. Zij waren van mening dat het
niet juist was dat Sekula zonder meer, zonder enige formele aankondiging of overleg, daar een huis zou bouwen,
of zelfs maar anderszins beschikte over die grond. Eigenlijk mocht hij blij zijn, dat hij daar mocht wonen. Het
was immers grond van Tarigan! Teneng werd verweten zich
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te gedragen "als eigenaar". Dit werd meestal uitgedrukt
in de Indonesische bewoordingen: sebagai
pemilik.
Het
probleem breidde zich uit en escaleerde tot een dre'igend conflict, waarin ook de leden van de andere takken
van Tarigan betrokken raakten.
In 1976 besloot men om de senina, anakberu en kalimbubu bijeen te roepen, teneinde de kwestie te bespreken.
Deze bijeenkomst vond pas plaats in 1977 (enkele maanden vóór onze terugkeer in het veld), waar in formele
bespreking een regeling werd getroffen ten aanzien van
het gebruik van die grond.
Aan de runggun namen "alle" Tarigan deel, dat wil
zeggen: alle drie de takken waren vertegenwoordigd:
1. de tak van Pa Ngarkar: Nd. Teneng br. Ginting (E-l),
die in een moeilijke positie verkeert:
- enerzijds is zij de echtgenote van de (overleden) eigenlijk betrokkene (P. Ngarkar, E-2) en vertegenwoordigt zij als zodanig diens opvolger, hun enige zoon
Jumpangena (F-5), die niet aanwezig is omdat hij vaart;
- anderzijds is zij door het huwelijk van haar dochter
Teneng (F-2) met Sekula Ginting (F-3) diens kalimbubu.
2. de tak van Pa Rempu: Rempu (E-9) en zijn zonen: Corminta (F-13) en Reksi (F-14) (Sobat (F-ll) is niet te
Mardingding. (Cabin (E-14), de enige broer van Rempu,
is overleden en geen van zijn zoons woont in Mardingding) .
3. de tak van Pa Buku: Sip Nd. Malemna br. Sitepu (D12), tweede echtgenote van (de reeds overleden) P. Buku
en haar zonen Firing (E-26) en Biran (E-27); Jenderas
Nd. Krisman br. Muham (E-21), echtgenote van Buku (E20) (reeds overleden), die de enige zoon uit het eerste
huwelijk van Pa Buku was.
In de runggun drukte de kalimbubu,
onder wie Ingeten
Surbakti en diens kalimbubu (dus i.e. Tarigans puang
kalimbubu) Taman Singarimbun, de twistende Tarigan op
het hart zich serieus te bezinnen op een acceptabele
oplossing, omdat eigenlijk geen enkele Tarigan aanspra-
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ken kon doen gelden op die grond, die inmers van hun ka—
limbubu Singarimbun Rumah Jahé afkomstig was. Het formele
overleg (runggun) resulteerde in de volgende besluiten:
- nadrukkelijk werd vastgesteld dat ieder van de drie
takken der Tarigan (resp. die van P. Ngarkar, van P. Rempu en die van P. Buku) gelijke aanspraken hadden op de
tot dan toe onverdeelde pulo;
- ter concretisering van die aanspraken werd aan ieder
van de takken op een globaal aangeduide plaats een erf
toegewezen om daarop een huis te bouwen;
van het overblijvende deel werd het gebruik toegestaan
aan Teneng.
Het is de каЫтЪиЬи (Singarimbun) die erop stond, dat
aldus ieder van de drie takken erkend werd. De kalirribubu
stelde bij de toewijzing van de erven bovendien aanvul
lende eisen: de aan ieder van de takken ter beschikking
gestelde erven zullen aan elkaar grenzen, zodanig dat
daarop enkel een huis van drie onder één kap (telu
pintu
lett.: drie deuren) kan en mag worden gebouwd; deze huizen moeten aan de voorzijde verbonden zijn door een doorlopende veranda, als uitdrukking van de eenheid tussen
de drie takken.
In beginsel kan geen van de deelgerechtigden ten aanzien van onverdeelde grond ingrijpend beschikken bijvoorbeeld door die te "verschulden" (mutangken) of te
verkopen (dayaken).
De overige deelgerechtigden zouden
daarmee moeten instemmen, evenals de kalimbubu,
als het
taneh katimbubu betreft: gezamenlijk kunnen zij aldus
wèl over die grond beschikken.
Het is niet zeker dat de velden, die ieder van de deelgerechtigden op grond van distributie in gebruik heeft,
ook aan hem zullen worden toegewezen bij verdeling. Ofschoon daarbij weliswaar zoveel mogelijk aansluiting gezocht wordt bij de bestaande toestand, kunnen daarin uiteindelijk toch wijzigingen worden aangebracht, zoals onder andere ook het geval is in casus II (11-490) .
-165-

4.3.5. In de verdeling betrokkenen
De verdeling van een nalatenschap wordt tot stand gebracht in een formele bespreking (runggun) en is daarmee een aangelegenheid waarbij een grote groep van mensen betrokken is. Deze groep is samengesteld uit de
drie verwantschappelijke categorieën (senina,
anakberu
en каЪгтЪиЪи) rond de zoons van de overledene.
De processuele kanten van deze formele besprekingen
(runggun),
de taak, de rol en de verantwoordelijkheid
van ieder van de naar verwantschappelijke categorieën
gevormde groepen daarin, komen hieronder in hoofdstuk V
ter sprake» Hier beperken we ons tot enkele aantekeningen met betrekking tot degenen die in de verdeling
zelf betrokken zijn, waaronder diegenen verstaan worden
die op enigerlei wijze aanspraak kunnen maken op bestanddelen (met name grond) van de te verdelen nalatenschap en die als zodanig voornamelijk belang hebben
bij de inhoud van de besluiten. Dat zijn in de eerste
plaats de zoons van de overledene, daarnaast hun zusters en bepaalde апакЪе и en каЫггіЬиЪи.
Zoons
In verband met verdeling van ouderlijke nalatenschap
worden "de kinderen" niet als één homogene groep beschouwd. Weliswaar zijn alle kinderen aanwezig bij de
runggun waarin de verdeling wordt aangebracht, maar zij
treden daarbij in onderscheiden hoedanigheid op: de
zoons als deelgerechtigden, hun zusters primair als
andkbevu. Dit onderscheid geldt zowel het aanbrengen,
het vaststellen van de verdeling in runggun als de aanspraken op de delen van de nalatenschap.
Als zoons worden beschouwd de mannelijke kinderen van
de overledenen wier nalatenschap verdeeld wordt. In geval het een meerdere generaties onverdeelde nalatenschap
betreft: alle mannelijke kinderen van de aanvankelijk
ten aanzien van de nalatenschap gerechtigden, plus al
degenen die in dit verband "tot zoon gemaakt zijnde"
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(idilakiken)
meegerekend worden.
Van dilakiken
("tot man/zoon maken", dilaki
= man,
anak dilaki
= zoon) is sprake als een van de tot de nalatenschap gerechtigde zoons overleden is en geen zoons,
maar enkel dochters heeft. In beginsel worden deze dochters (of één, of' enkelen van haar) in de aan te brengen
verdeling "idilakiken"
("tot man/zoon gemaakt"): meegereken als zoon in de verdeling. De beslissing in een voorkomend geval of (classificatorische) zusters, en wie van
haar, in de verdeling zullen worden meegerekend als man/
zoon, is onderwerp van beslissing in de formele besprekingen (rimggun) ter verdeling van de nalatenschap.
In casus II is te zien, hoe vanaf het begin door de
vier deelgerechtigde zoons een verdeling in vijven wordt
voorgesteld; een vijfde deel bestemmen zij voor hun classificatorische zusters Pilih en Jendaulih. De vraag wie
van haar als zoon meedoet in de verdeling - één van haar
(11-121 e.V.), beiden gezamenlijk (II-5 e.V.), of ieder .
van beiden (11-142 e.v.) - vormt een tijdlang onderwerp
van overleg, tot tenslotte besloten wordt hen beiden als
zoon te laten meedelen (11-182).
Het "tot man/zoon gerekend worden" geldt alleen in het
kader van de verdeling van nagelaten grond én daarmee samenhangende aangelegenheden, zoals het dragen van een
deel van de kosten, verbonden aan overlijden en begrafenis. In de praktijk komt het erop neer, dat de "tot man
gemaakte" vrouw een (soms slechts symbolische) bijdrage
als "zoon" levert, die niet noodzakelijk gelijk is aan
die van de overige zoons (zie bijvoorbeeld casus 11-109).
Dit wordt beschouwd als een verantwoordelijkheid, verbonden aan het mee-delen in de nagelaten grond.
Ook ná de verdeling wordt een "tot man gemaakte" vrouw
als man gerekend in aangelegenheden die met de verdeling
samenhangen. Dat kan bijvoorbeeld zijn: het houden van
een ceremonie, meestal enkele jaren na het overlijden van
de ouders, waarbij de beenderen van de overledenen worden
her-begraven en het graf permanent wordt gemaakt door het
te voorzien van een cementen (of anderszins stenen) boven-
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bouw
(isemèn).
Haar "als zoon gerekend worden" geldt echter alleen
tegenover degenen die in de verdeling betrokken zijn,
niet tegenover willekeurig ieder ander. Naar buiten toe
is het bij anderen vaak niet eens bekend, dat zij in de
verdeling als zoon werd meegerekend.
De "tot man/zoon gemaakte" (classificatorische) zuster treedt in de verdeling op als zoon: met haar broers
heeft ze dezelfde aanspraken; ze spreekt mee in het
vaststellen van de delen (erban taka),
ze kan eisen
stellen, gelijk haar broers, ten aanzien van het haar
toekomende deel (zie ook casus 11-359).
In dit verband wordt naar haar verwezen als "zoon"
(C.11-144, 149): zij wordt senina ("broer") van haar
broers en turang ("broer") van haar zuster genoemd
(C.11-157, 161). In het vervolg van deze studie zullen
we, sprekend over zoons, ook de "tot zoon gemaakte"
dochter(s) daaronder begrijpen.
De zoons van de overledenen vormen het middelpunt,
waaromheen zich de runggun samenstelt; zij worden beschouwd als de direct belanghebbenden in het proces van
besluitvorming, dat gericht is op het bereiken van eenstemmigheid ten aanzien van de voorliggende kwestie, in
casu de verdeling van nalatenschap.
Daarbij ligt bij de zoons gezamenlijk als deelgerechtigden de nadruk in die zin, dat zij in beginsel beschikken over de nalatenschap: zij bepalen uiteindelijk
of er wel of niet verdeeld zal worden, wat verdeeld zal
worden en wat buiten verdeling zal blijven. Bepalend is
het, of zij instemmen met voorstellen die ter verdeling
gedaan worden: zij "maken de delen" (erban
taka).
Dochters
Dochters zijn in twee hoedanigheden betrokken bij de
verdeling van de nalatenschap van haar ouders. Ten eerste behoren zij door haar huwelijk, samen met haar echtgenoten tot de anakberu, maar tegelijkertijd zijn en
-168-

blijven zij met haar broers kinderen van dezelfde ouders.
Als anakberu worden zusters niet beschouwd als deelgerechtigden tot de nalatenschap. Haar anakbem-zijn
houdt
in, dat zij, zoals anakberu behoren te doen, "in het midden" staan ten aanzien van de tot verdeling van de nalatenschap gerechtigde broers, teneinde ertoe te kunnen
bijdragen, dat een acceptabele verdeling onder hen tot
stand komt. Zij zou als anakberu niet kunnen fungeren,
als zij als deelgerechtigde zou worden meegerekend en
met haar broers zou concurreren in de verdeling.
Ook als kinderen van haar ouders zijn dochters niet uit
eigen hoofde deelgerechtigd tot de nalatenschap: hetgeen
zij aan nagelaten goederen ontvangen, krijgen zij van
haar broers, op grond van haar aanspraak tegenover dezen
op erkenning als zuster.
Immers, mèt haar broers zijn zij kinderen van dezelfde
ouders; tussen hen bestaat een sterke emotionele band,
zij zijn grootgebracht in wederzijds respect voor elkaar
en onderlinge afhankelijkheid als kalimbubu (broer) en
anakberu (zuster). Deze bijzondere band moet volgens de
Karo tot uitdrukking worden gebracht: in het kader van
verdeling van ouderlijke nalatenschap behoren de zoons
hun zusters als zodanig te erkennen. Deze erkenning
krijgt vorm, doordat de zoons aan hun zusters, nadat
formele verdeling van grond onder hen heeft plaatsgevonden, (a) als pemerê bijvoorbeeld het gebruik van een
deel van de grond toestaan, en (b) haar gelijkblijk laten meedelen in de persoonlijke goederen van de ouders en
de huisraad (barang rumah), waarvan de verdeling doorgaans ook aan de zusters wordt overgelaten.
Daarbij telt ook nog mee de praktische omstandigheid,
dat zusters vaak feitelijk al velden in gebruik hebben,
die zij van kinds af aan met haar moeder bewerkten en
die ze voor zichzelf zijn blijven gebruikea. Ook dit
schept een band ten aanzien van die grond, waaraan niet
zonder meer voorbij gegaan kan worden.
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In dit verband wijzen wij op de constante jurisprudentie ten aanzien van het "erfrecht van vrouwen".
In 1961 oordeelde de Mahkamah Agung (Hoge Raad) in
een uit de Karo Batakse samenleving stammende kwestie,
dat een dochter ten aanzien van de door haar ouders nagelaten goederen gelijke rechten heeft aan haar broers'.
De Mahkamah Agung kwam tot haar oordeel op grond van de
volgende overwegingen:
"
Overweegt dat betreffende bezwaren berusten op
de opvatting dat in Karoland nog steeds als levend
recht geldt dat een dochter in het geheel niet gerechtigd is tot de erfgoederen (barang wavisan) die
door haar ouders werden nagelaten;
Overweegt dat de Mahkamah Agung, behalve op grond
van het gevoel van menselijkheid en algemene gerechtigheid, ook op grond van de absolute gelijkheid
van recht(en) tussen vrouwen en mannen, in verschillende beslissingen het standpunt heeft ingenomen en
het als in geheel Indonesië levend recht beschouwt
dat dochters en zoons van een erflater gelijk gerechtigd zijn ten aanzien van de erfgoederen in die
zin dat het deel van de zoons gelijk is aan het deel
der dochters;
Overweegt dat in verband met dit vaste standpunt
van de Mahkamah Agung, ook in Karoland een dochter
moet worden beschouwd als erfgenaam die het recht
heeft om een deel te ontvangen van de erfgoederen
van haar ouders;" (vertaling H.S.).
Zoals hierboven reeds meegedeeld (3.3.5.2.) werd deze
uitspraak in gemitigeerde vorm toegepast door de toenmalige President van de Pengadtlan Negevi te Kaban
Jahé, omdat ze als strijdig werd ervaren met wat ten
aanzien van kwesties als deze leeft in de Karo Batakse
samenleving.
Ofschoon sedert deze uitspraak meedere kwesties van
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deze aard (dochters eisen uit eigen hoofde een deel van
de nalatenschap, met name van grond) aan de rechtbank wer
den voorgelegd (en overeenkomstig werden beslist), kan
niet worden geconcludeerd dat deze aanleiding heeft gege- ·
ven tot de algemene veranderingen in maatschappelijke op
vattingen, die als gevolg ervan zouden kunnen worden ver
wacht. Het is ons gebleken dat men (ook de vrouwen) in de
dorpssamenleving er niet voor voelt om in verdeling van
de ouderlijke nalatenschap broers en zusters, als uit ei
gen hoofde deelgerechtigden, tegenover elkaar te stellen.
Anakberu
Van het betrokken zijn van een anakberu in een verde
ling is sprake, indien een anakberu grond in gebruik
heeft, die behoort tot de te verdelen nalatenschap. Dit
doet zich voor als in een vorige generatie grond in ge
bruik werd gegeven aan een zuster/dochter, welk gebruik
na haar overlijden feitelijk werd voortgezet door haar
mannelijke nakomelingen (anakberu ten opzichte van hun
moeders patrilineale verwanten).
De grond, die "tijdelijk", in beginsel voor het leven,
aan die vrouw in gebruik werd gegeven, blijft behoren tot
het geheel van de onverdeelde nalatenschap. Op het moment
dat daarin verdeling wordt aangebracht, zal ook ten aan
zien van die grond expliciet of impliciet (meestal het
laatste) worden beslist.
De anakberu heeft in beginsel geen aanspraak op de
grond zelf, die voor hem taneh. каЫтЬиЬи is en blijft.
Het gaat hierbij om zijn aanspraak op het gebruik van die
grond. Enerzijds kan hij niet eisen, dat hem het (voort
durend) gebruik wordt toegestaan, anderzijds kan hem, op
grond van verwantschappelijke - en daarmee samenhangende
emotionele en maatschappelijke - betrekkingen een zekere
aanspraak niet ontzegd worden.
Kalimbubu
Van betrokkenheid van een kalimbubu in verdeling van
grond is sprake, als tot de te verdelen nalatenschap grond
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behoort welke taneh kalimbubu
is, dat wil zeggen welke
in een vorige generatie door de kalimbubu
tijdelijk (in
beginsel levenslang) in gebruik werd gegeven, welk ge
bruik patrilineaal feitelijk werd voortgezet.
Ofschoon de in de nalatenschap deelgerechtigden ten
aanzien van die grond een sterke betrekking hebben ge
kregen door het langdurig en voortdurend gebruik door
leden van de eigen patrilineale afstammingsgroep, blijft
het voor hen taneh
kalimbubu.
Als zodanig wordt in beginsel die grond toegerekend
aan de kalimbubu,
die bij gelegenheid van de verdeling
van de nalatenschap - meestal impliciet - moet instem
men met de besluiten, die betrekking hebben op regeling
van het gebruik van die grond.

4.3.6.

De verdeling

4.3.6.1. Grond
In het formele overleg (runggun)
waarin een nalaten
schap verdeeld wordt, zijn in sterke mate de bijzondere
omstandigheden in het concrete geval mede bepalend voor
de tot stand te brengen verdeling. Niettemin liggen
steeds aan een verdeling zoals die tot stand komt de
zelfde grondlijnen ten grondslag, die in de volgende
casusposities kunnen worden aangegeven.
A. Vormen van verdeling door kinderen uit een monogaam
huwelijk
1. De eenvoudigste vorm is de verdeling
p^
5
van een nalatenschap van ouders, die enkel
zoons nalaten (figuur 5 ) . De deelgerechtig
den, de zoons, delen in beginsel "gelijke
lijk", evenredig. Het areaal te verdelen
grond wordt verdeeld in zoveel delen als
er zoons zijn, dat wil zeggen ieder van hen
krijgt een gelijk aantal hele velden toege-
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wezen (niet ieder veld afzonderlijk wordt opgedeeld, verkaveld)8.
In de praktijk blijkt de verdeling nauw aan te sluiten
bij de feitelijk bestaande toestand. De verdeling is zodanig, dat in het algemeen ieder der zoons díe velden
toebedeeld krijgt, die hij feitelijk al gebruikt (bijvoorbeeld ten gevolge van distributie).
Er wordt naar gestreefd om de delen "gelijk" te doen
zijn. Dat wil zeggen, getracht wordt om een zodanige verdeling tot stand te brengen, dat ieder der zoons een zodanige combinatie van velden krijgt, dat ieders geheel
min of meer tegen elkaar opweegt. Dit kan betekenen dat
zich verschuivingen voordoen, dat de een een veld moet
afstaan ten behoeve van de ander (zie bijvoorbeeld casus
11-356, 490).
Het komt voor dat de broers, om uitdrukking te geven
aan hun eensgezindheid en hun onderlinge gelijkheid, een
veld dat zij beschouwen als taneh rvinï noi onverdeeld laten (en eventueel bij toerbeurt (bergèlèr)
gebruiken (zie
4.3.4.). Enkele gevallen zijn ons bekend, waarin om dezelfde reden (uitdrukking geven aan eenheid) de deelgerechtigden zo'η veld juist wèl verdeelden. De delen, soms
niet meer dan enkele tientallen vierkante meters groot en
daardoor praktisch nauwelijks bruikbaar, werden gezien
als symbool van de verwantschappelijke eenheid en gelijkgerechtigdheid tot de grond.
In geval een van de deelgerechtigde zoons gehuwd is met
een imp at, wordt bij voorkeur aan hem, uit de grond die
als taneh каІгтЬиЬи beschouwd wordt, een veld toegekend
dat afkomstig is van de familie van zijn echtgenote, zijn
kalimbubu.
Indien ten tijde van de verdeling van ouderlijke nala
tenschap een van de deelgerechtigde broers is (voor)over
leden, dan wordt deze in de verdeling volledig meegere
kend indien hij gehuwd was en kinderen (zoons) naliet.
Op een (eventuele later) verdeling tussen deze kinderen
(zoons en dochters) is het gestelde in casuspositie 2
hieronder overeenkomstig van toepassing.
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Van een broer, die geen kinderen naliet, wordt gezegd
dat hij Za evtinading
(lett.: zonder nakomelingen), of
ook wel dat hij mascjp (lett.: uitgestorven) is.
De langs mannelijke afstamming gerekende genealogische
lijn houdt bij hem op. Wat betreft zijn betrekkingen
tot de grond betekent dat, dat hij in de verdeling van
de nalatenschap van zijn ouders niet als deelgerechtigde wordt meegerekend; in beginsel verdelen zijn over
blijvende broers de grond onder elkaar. Zolang zijn
weduwe leeft en aldus - niet van haar overleden echtge
noot gescheiden zijnde - de jabu blijft voortzetten,
zal het haar toegestaan worden, zo niet alle dan toch
tenminste bepaalde velden van haar echtgenoot voor ei
gen onderhoud te blijven gebruiken; na haar overlijden
beschikken de gezamenlijke broers van haar echtgenoot
daarover.
Indien hij enkel dochters naliet, dan is casuspositie
3 overeenkomstig van toepassing.
Met de niet-gehuwde vooroverleden broer wordt geen
rekening gehouden (zie bijvoorbeeld casus II, waarin
dat nadrukkelijk uitgesproken wordt: C. 11-92).
2. Zijn er onder de kinderen gehuwde
dochters (figuur 6), dan worden die,
Fig. 6
samen met haar echtgenoten tot de anakberu behorend, in eerste instantie for
meel niet meegerekend. Als anakberu be
hoort het tot haar taak om er mede zorg
voor te dragen, dat tussen haar broers
als deelgerechtigden een voor ieder ac
ceptabele verdeling tot stand komt.
Gelijk de overige anakberu moeten zij daartoe ten aan
zien van haar broers, met ieder van wie zij in gelijke
verwantschappelijke betrekking staan, wat betreft de
verdeling van de grond "in het midden" (itengah)
staan.
Daarom hebben zij, naar Karo opvatting, geen aanspraken
op de grond, gelijk aan die van haar broers; zijn zij
met hen niet concurrent. Pas als de verdeling onder
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haar broers in beginsel zijn beslag heeft gekregen, wordt
haar positie ter sprake gebracht. Behalve anakberu zijn
en blijven zij immers samen met haar broers kinderen uit
dezelfde ouders.
Soms tot tranen toe bewogen roept de zuster haar over
leden ouders in herinnering, van wie zij allen, broers en
zusters gelijk, zonder onderscheid de kinderen waren en
doet zij haar broers het "vereerend verzoek"9 haar een
"teken van het broer en zuster zijn" (tanda evtuvang)
te
geven, een teken dat "zij haar liefhebben" (tanda е квЪепд até). Op grond hiervan, en om de praktische reden
dat hun zuster doorgaans al een van de velden feitelijk
in gebruik heeft, die ze van jongsaf aan met haar moeder bewerkte, kunnen haar broers er niet aan voorbij,
haar bij gelegenheid van de verdeling van de ouderlijke
nalatenschap een "pemeré" {meré = geven, pemerê: "gift")
te geven. Dat houdt in dat haar, in beginsel zo lang zij
leeft (asa nggeluh), het gebruik van een bepaald veld
wordt toegestaan.
Bij toekenning van de pemeré worden vaak de begrenzingen van haar bevoegdheden aangegeven, door haar betrekking tot die grond aan te duiden met de (Indonesische)
term "hak pakai" (gebruiksrecht), of door naar het veld
te verwijzen als "buat-buatenndu"
("jouw gebruik"); door
te waarschuwen dat de grond niet mag worden verkocht
(idayaken)
(zie bijvoorbeeld C.11-217/218), of verdeeld
(ІЬадгкеп) zonder daarin de kalimbubu (haar vader, broers
en dier mannelijke nakomelingen) te betrekken (zie C I L 226/259).
Zoals we hierboven zagen (3.3.5.4.) wordt in de praktijk
het gebruik voortgezet door haar kinderen (enz.) met
- doorgaans impliciete - instemming van de kalimbubu.
Voor toekenning van het gebruik van grond als pemeré
komen in beginsel enkel die zusters in aanmerking, die
deel uitmaken van dezelfde dorpsgemeenschap als haar
broers, dat wil zeggen die in hetzelfde dorp wonen. Wonen
ze niet in hetzelfde dorp, of is er te weinig grond om
ter beschikking te stellen, dan wordt aan een zuster wel
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als symbolische третеге het "nominale" gebruik van land
toegekend: áls jij of een van je nakomelingen zich later
in ons dorp vestigt (wetende dat de kans op realisering
hiervan nagenoeg te verwaarlozen is), dan kun je ons
alsnog om grond vragen (zie bijvoorbeeld C.11-217/225);
áls mocht blijken dat er tóch voldoende grond is, dan
kun je van ons altijd nog grond in gebruik krijgen.
Broers zijn verantwoordelijk voor het levensonderhoud
van ongehuwde of gescheiden zusters. Dezen krijgen een
of meerdere velden in gebruik om daarmee in hun bestaan
te voorzien.
3. Ouders die overlijden zonder zoons,
maar die enkel dochters hebben (figuur
7) worden, evenals ouders die geheel geen
kinderen hebben, beschouwd als Ъа
evtvnacting (zonder nakomelingen) of masap (uit
gestorven om dezelfde reden als hierboven:
zij hebben geen kinderen in wie de patrilineale lijn van afstamming wordt voort
gezet.

Fig. 7
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Wat betreft de overgang van betrekkingen tot grond
blijkt geen consensus te bestaan.
In het algemeen wordt beweerd dat dan in beginsel de
grond "terugkeert naar zijn oorsprong" (mulih ku
asalna)
dat wil zeggen terugkeert naar de mannelijke verwanten
van vaders kant, in casu FaBr/FaBrSo, die de grond in
gebruik nemen en verder daarover beschikken.
Daarnaast wordt ook wel gezegd, dat alle grond recht
streeks overgaat aan de dochters. Een van onze informan
ten, een ruim 60-jarige vrouw, die zelf als dochter in
een dergelijke situatie betrokken was geweest, verklaar
de met grote stelligheid, dat zij en haar zusters uit
eigen hoofde de grond van haar ouders verkregen, zonder
dat de familie van haar vader (FaBr, FaBrSo, enz.) daar
op zelfs enige aanspraak kon maken, en dat dezen blij
mochten zijn als hun (classificatorische) dochter/zus-
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ters bereid waren hen het gebruik van een veld toe te
staan, waartoe ze als "teken van zusterliefde" (tanda
erturang,
tanda erketeng até) wel wilden overgaan als de
verhouding met hen goed was.
Tenslotte is er de opvatting, dat in dergelijke gevallen de dochters "tot man gemaakt" worden (d'iЪакі-кеп; par.
4.3.5.) en als zodanig deelnemen in de verdelingsbespre
kingen en gelijkelijk met haar broers meedelen. Een dui
delijk voorbeeld daarvan is te vinden in casus II: Pilih
en Jendaulih (C.11-144 e.v.).
B. Vormen van verdeling door kinderen uit een polygaam
huwelijk.
1. Als er uit het ene huwelijk enkel
zoons zijn, uit het andere enkel doch
ters (figuur 8), dan zijn de hierboven
aangegeven grondlijnen wat betreft
deelgerechtigdheid van zoons en erken
ning van hun zusters middels pemevé
van toepassing (zie casuspositie A-2).
Hierbij moeten de volgende bijzonderheden worden opgemerkt:
a. De institutie dilakiken
schijnt, in het geval de vader
uit één van zijn huwelijken enkel dochters heeft, op haar
niet van toepassing: de betrekking van de vader tot zijn
grond wordt voortgezet door de zoons uit zijn andere huwelijken.
b. Het gebruik van grond dat als pemeré werd toegestaan
aan een vrouw, door háár patrilineale verwantengroep,
wordt in beginsel voortgezet door haar eigen kinderen,
dat wil zeggen door de kinderen die uit haar geboren werden, voor wie die grond taneh kalimbubu is; niet door de
kinderen van een van de andere echtgenotes van haar man.
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2. Indien uit verschillende huwelijken van een man zoons geboren wer
den (figuur 9), dan staan die allen
in beginsel in dezelfde betrekking
-177-

Fig. У
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tot hun vaders grond. Ten aanzien van de positie van
eventuele dochters geldt hetgeen werd beschreven onder
casuspositie A-2. Dat deze zoons, zoals de Karo dat
wel uitdrukt, "gelijke rechten" hebben (sevi
hakna),
moet dan ook in die zin begrepen worden.
In de praktijk echter wordt de grond niet zonder
meer verdeeld in zoveel delen als er zoons zijn. De
grond die ieder van de vrouwen bewerkte of ontgon (nalep) ten behoeve van háár gezin (jabu),
wordt in beginsel verdeeld onder haar eigen zoons; ander gezegd: de
zoons hebben in beginsel aanspraak op die grond welke
door de eigen moeder bewerkt of ontgonnen werd.
Daarnaast wordt door sommige Karo nog weleens een
andere verdelingswij ze aangegeven, waarvan ons echter
geen voorbeelden uit de praktijk bekend zijn: het totaal van de velden wordt verdeeld in evenveel porties
als er moeders waren; tot ieder van die posities zijn
de gezamenlijke zoons van iedere respectievelijke moeder gerechtigd.
In de verdelingen van grond, waarvan er vele betrekking hebben op grond die sinds meerdere generaties onverdeeld is gebleven, zijn deze grondlijnen, beginselen tegelijk en door elkaar heen werkzaam.
Ter adstructie geven we hieronder schematisch de
wijze van verdelen aan en de achtergronden die daarbij
meewerken in twee concrete gevallen: de verdeling van
casus II en die welke op de achtergrond staat van het
geschil in casus III.
Casus II betreft de verdeling van een nalatenschap,
die na het overlijden van Damai's ouders: Timbul (C-3)
en Sua (C-4) (zie fig· 14 genealogie bij casus II),
sedert twee generaties dus, onverdeeld was gebleven.
Wat betreft de grond die zij gebruikten, werd door
de bij de verdeling betrokkenen het volgend als feitelijk aangenomen:
- Timbul had geen "eigen grond"; hij gebruikte grond
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die hem via zijn echtgenote Sua br. Singarimbun Rumah
Julu ter beschikking was gesteld;
- Sua had slechts één zuster (C-7) (geen broers) met wie
zij alle grond van haar ouders deelde. Op welke wijze
dat gebeurd zou zijn (pemeré of аьЪакъкеп, enz.) was niet
bekend;
- tijdens haar huwelijk opent Sua nog enkele velden;
- nog gedurende hun leven geven Timbul en Sua aan één van
hun dochters (Nangsang (D-8), de moeder van Liga) drie
velden in gebruik bij wijze van ρeme vé ; deze velden waren ten tijde van de verdeling van de nalatenschap (1975)
in gebruik bij Liga (E-20) en zijn broers. Hun andere
dochter (Rulina, D-10) huwde naar het dorp Janjimeriah;
zij gebruikte in Mardingding geen grond van haar ouders;
- behalve deze drie velden lieten Timbul (overleden 1937)
en Sua (overleden 1951) tien velden na (verder aan te
duiden met Romeinse cijfers). Deze velden werden niet
formeel verdeeld tussen hun zonen Damai (D-2) en Beluh
(D-3), die wel ieder bepaalde velden daarvan voortdurend
voor zichzelf gebruikten. (Hun jongste broer Mèlam (D-9)
stierf ongehuwd.)
De velden I t/m VI werden beschouwd als taneh
katimbubu; de velden VII t/m X als taneh nini (geopend door
nini).
Beluh was bijna nooit te Mardingding, waar wel
zijn gezin (zijn echtgenote en twee dochters, Pilih (E-14)
en Jèndaulih (E-15) woonde. Nog vóór Piüh en Jèndaulih
volwassen waren stierven hun beide ouders. Aanvankelijk
werden zij opgenomen in het gezin van hun (classificatorische) ouders Damai en Gumul, die ook de door het overlijden van Beluh en zijn echtgenote achtergelaten grond
in gebruik namen. Gumul voegde door ontginning nog eens
vijf velden aan het areaal toe {salepsalepen
Nandé:
velden XI t/m XV).
In + 1960 verkocht Gumul veld VI aan haar zoon Lampas
(E-9) in overleg en met instemming van haar overige zoons
om het huis te kunnen bouwen, dat zij later bewoonde samen met het gezin van haar oudste zoop (E-4). Dit veld
bleef bij de verdeling (1975) buiten beschouwing. Na het
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overlijden van Damai (+_ 1955) werd in formeel overleg
(runggun)
vastgesteld wie van de kinderen voortaan welke velden zou gebruiken (distributie, zie 4.3.4.). Van
deze regeling werd uitdrukkelijk gezegd, dat die geen
verdeling inhield. Als volgt werd gedistribueerd:
Tambi: 1/2 VIII
Tetap: 1/2 VIII
1/2 VII
1/2 XII
1/3 II
1/1 I
Upah : 1/2 XIII
1/1 IX
1/3 II

Lampas: 1/2 XIII
1/2 XII
1/1 IV

Hun zuster (turang)
Kaku (E-ll) en hun (classificatorische zusters (turang)
Pilih (E-14) en Jèndaulih (E-15)
mochten de velden die zij feitelijk al gebruikten,blijven gebruiken, ofschoon dit gebruik haar toen "nog niet
officieel gegeven" werd (tenga isevahken)
·.
Kaku: 1/3 II
Jèndaulih: 1/2 VII
Pilih: 1/3 III
1/2 XI
Tussen de tijd dat deze distributie werd vastgesteld
(jaren '50) en het moment van formele verdeling (1975)
werd ook het gebruik van de meeste overige velden door
de kinderen overgenomen van hun moeder.
Deze feitelijke toestand vormde de basis voor de formele verdeling van de grond in 1975, na Gumul's overlijden, dat wil zeggen: ieders deel werd geacht
tenminste datgene te omvatten wat betrokkene al in gebruik had. Aldus komt de volgende verdeling tot stand:
Tambi: 1/2 VIII
Tetap: 1/2 VIII
1/2 VII
1/2 XII
1/3 II
1/1 I
1/3 III
1/2 XI
Upah:

1/2
1/1
1/3
1/1

XIII
IX
II
XIV

Lampas: 1/2
1/2
1/1
1/3
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XIII
XII
IV
III

Aan de "als zoon gerekende" (diZakiken)
zusters (Pilih
en Jèndaulih) werd hetgeen zij al gebruikten als deel
(taka) gegeven. Daarenboven mochten zij als aanvulling
daarop een van de velden kiezen, die tot dan toe niet gebruikt werden. Aldus krijgen zij de volgende aanvulling:
Pilih: 1/4 X, Jèndaulih: V.
Bij het toekennen van deze aanvulling werd er nadrukkelijk rekening mee gehouden, dat de drie velden van Pilih
opwogen tegen de twee van Jèndaulih, waarvan er één (1/2
VII) groot en zeer vruchtbaar was (C. 11-469/471).
Tenslotte werd hetgeen hun zuster Kaku reeds feitelijk
gebruikte (1/3 II) aan haar "officieel toegekend" (i-serahken; als pemeré) (C. 11-476/478) en op haar verzoek
door Tambi met nog een klein stukje van diens aangrenzende deel (1/3 II) aangevuld (C. 11-487/493).
De velden X en XV (met uitzondering van het deel 1/4 X
dat aan Pilih was toegekend) bleven onverdeeld (C. II496/497).
Tegen de achtergrond van het geschil over grond tussen
Rupé (E-27) en Tetap (E-5) (zie figuur 16, genealogie bij
casus III), dat onderwerp van bespreking is in casus III,
speelt een andere kwestie mee, namelijk die tussen Rupé
(en twee van haar zusters) en haar broer Jèndaingan (E-31)
ten aanzien van de door hun ouders nagelaten grond, waarvan het in casus III betwiste veld deel blijkt uit te maken.
In de vraagstelling of Rupé in het conflict met Tetap
"voor zichzelf" spreekt, of "namens Jèndaingan" weerspiegelt zich de bij de meesten van de in het overleg betrokkenen heersende opvatting, dat Rupé niet uit eigen hoofde
ten aanzien van de grond in kwestie kan beschikken door
Pa Tawar het gebruik ervan te ontzeggen, of aan het gebruik door hem voorwaarden te stellen (huurbetaling eisen) ; dat ze dat wèl zou kunnen indien ze spreekt in naam
van Jèndaingan (C. III-281, 295). Anders gezegd, niet
Rupé wordt bevoegd geacht ten aanzien van die grond, maar
haar broer Jèndaingan.
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De geschiedenis van die kwestie luidt, beknopt weergegeven, als volgt. De vader van Rupé en Jèndaingan
was gelijktijdig tweemaal gehuwd geweest; uit het eerste huwelijk waren 5 dochters geboren, waaronder Rupé,
uit het tweede, pas veel later gesloten huwelijk, één
zoon: Jèndaingan. Drie maanden nadat Jèndaingan was geboren
overleed zijn vader (+ 1942); 2 jaar daarna scheidde
zijn moeder (D-18) van haar overleden echtgenoot
en Jèndaingan werd opgevoed door zijn zusters en haar
moeder (D-16), die ook zijn scholing (onder andere onderwijzersopleiding) verzorgden.
Van het land dat zij bewerkten, waren enkele velden
aangelegd (nalep) door de moeder van Rupé, die voor
haar gezin met 5 kinderen meer nodig had dan de moeder
van Jèndaingan, die slechts één veld gebruikt had.
Nadat Jèndaingan zijn opleiding voltooid had, werd
door zijn zusters voor hem min of meer een huwelijk
geregeld met een van zijn impal. Kort daarna
- dat was in 1970, Jèndaingan was toen +_ 27 jaar oud werd door de vijf zusters, Jèndaingan en hun senina,
andkbevu en kalirribübu in formeel overleg (runggun) de
verdeling vastgesteld van de ouderlijke nalatenschap.
Deze verdeling, die werd vastgelegd in een schriftelijk
stuk, hield onder andere het volgende in:
- verdeling van kledingstukken en waardevolle sieraden
en munten;
- alle sinaasappelbomen zijn voor Jèndaingan, enkele
uitgezonderd, die voor Rupé zijn omdat ze ongetrouwd en
ziekelijk is;
- één sawah wordt ten gebruike gegeven aan de zusters,
dat wil zeggen: de helft voor Rupé, de andere helft om
beurten te gebruiken door haar 4 zusters, alle overige
sawah zijn voor Jèndaingan;
- met uitzondering van enkele velden die door Rupé gebruikt worden, zijn alle velden voor Jèndaingan. Mochten de zusters vinden dat ze te weinig grond in gebruik
hebben, dan zullen ze bijvragen aan Jèndaingan. Deze
verdeling weerspiegelt de casuspositie, weergegeven
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onder 4.3.6. sub B-l.
De eensgezindheid waarin deze verdeling tot stand kwam
blijkt na twee jaar geheel verdwenen. De persoonlijke verhoudingen tussen Rupé en twee van haar zusters enerzijds
en Jèndaingan en fwee van zijn zusters anderzijds was onder andere naar aanleiding van het gedrag van Jènda- ingan's vrouw,
die "hooghartigheid" verweten werd en
de inhaligheid van Rupé - zodanig verslechterd, dat Jèndaingan
met zijn gezin naar een ander dorp verhuisde en
zijn drie zusters voor de rechtbank daagde (1972) en nakoming van de runggun (dat wil zeggen afgifte van de aan
hem toegewezen grond) eiste.
Op grond van het feit dat alle in runggun verdeelde
goederen (die hij harta pusaka noemt) in handen waren van
gedaagden, die weigerden de beslissing van de runggun
uit te voeren en de grond af te staan - terwijl ze voordien al grond hadden gekregen - eist Jèndaingan dat betreffende grond zal worden erkend als harta pusaka van
zijn vader en dat daarvan de helft aan hem zal worden afgegeven.
In het antwoord van de zusters staat het volgende argument centraal in haar verweer: - alle grond in kwestie
was "huat-buaten/pemakaian"
{buat-buaten
(KB), zie
3.3.3.3. ; ретакаъап (Indon.) lett.: gebruik) van onze
moeder en vader samen met ons (d.i. de vijf dochters),
want volgens Adat Karo is het
"buat-buaten/pemakaian"
van land van een eerste en een tweede moeder niet het
zelfde, want het veld van de moeder van Jèndaingan was
het veld Y en dat wordt heden gebruikt door eiser.
In dit argument baseren de zusters zich op de figuur
van casuspositie 4.3.6. sub B-2, waarbij moet worden opgemerkt, dat zij, kinderen van één moeder, geen zoons
zijn, maar dochters.
In de dorpssamenleving werd aan deze weergave van de.
"Adat" geen betekenis gehecht; vrijwel algemeen was men
van mening, dat in beginsel alle grond aan Jèndaingan
toebehoorde, die echter, mede gezien de omstandigheden
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(zijn opvoeding, scholing, bewerking van en zorg voor
het land door zijn zusters), zijn zusters niet zou kunnen negeren. Maar dat was ook niet gebeurd: noch in de
runggun, noch in zijn eis voor de rechtbank.
Aan deze algemene opvatting werd expliciet uitdrukking gegeven in casus III, waar Rupé gedwongen wordt te
verklaren of ze ten aanzien van de tussen haar en Tetap
betwiste grond voor zichzelf optreedt, in welk geval zij
de steun van de in de runggun betrokken anakberu voortaan
zal moeten ontberen (C. III-297, 331) (deze erkennen
haar aanspraken niet), of namens Jèndaingan, in overeenstemming waarmee dan de kwestie verder zal worden behandeld (Jèndaingan zal uiteindelijk beslissen) (C. III360/385).
Uit de procedure valt weinig op te merken met betrekking tot de opvatting van de rechtbank ten opzichte van
deze kwestie: de rechtbank verklaart de eis niet ontvankelijk en komt aldus niet tot beoordeling van de kern
van de zaak10.

4.3.6.2. Overige barang darat
Voor de overige barang darat - groot vee (karbouwen,
koeien), bomen, huis/jabu
- geldt in het algemeen hetzelfde als voor het land in geval van verdeling: ze komen in beginsel toe aan de zoons, die de verdeling daar-:
van onder elkaar vaststellen. De verdeling ervan vergt
echter niet zoveel tijd als de verdeling van het land.
In beginsel worden vee en bomen verdeeld in zoveel delen als er zoons zijn: het belangrijkste schijnt te zijn
dat ieder der zoons in de toebedeling van hoe weinig ook,
zich erkend ziet als gelijke aan zijn broers, samen kinderen van dezelfde ouders, gelijkelijk gerechtigd tot
hun nalatenschap. Meestal gaat het bij deze zaken niet
in eerste instantie om economische betekenis van het
goed, ofschoon die niet onbelangrijk hoeft te zijn; belangrijker schijnt de symbolische,emotionele betekenis.
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In casus II waren er een aantal гп-то-Ъотеп (sinaasap
pelbomen) , die voor verdeling in aanmerking kwamen. Men
heeft bij de verdeling daarvan niet lang stilgestaan
(C. 11-503/578). De zoon van een der meedelende zoons had
voorheen al enkele afgestorven bomen vervangen door nieuwe
aanplant (C. 11-546). Zijn vaders deel werd daarmee ge
acht al genomen te zijn (C. 11-556) : hij werd in de ver
deling niet opnieuw gerekend. De oudste zoon had tot dan
toe een aantal andere bomen verzorgd, die nu inmiddels
nagenoeg dood waren (C.11-530). Op het verzoek van zijn
jongste broer (die niet in Mardingding zelf woonde, maar
in het nabijgelegen Tiga Nderket) werd een daarvan aan
hem gegeven als "weg naar Mardingding" (dat wil zeggen
datgene wat hem aan het dorp gebonden zou houden; C.II525, 535/538). De op een na oudste gaf te kennen aan bo
men geen behoefte te hebben, als het overleg maar vreed
zaam zou verlopen (C.11-558).
Bomen en vee worden ook wel gebruikt als een soort
"rest-categorie" in de verdeling, om verschillen in kwa
liteit of grootte tussen de toebedeelde stukken grond te
compenseren.
Wat "verdeling" van huis/jabu
betreft, moet nog het vol
gende worden opgemerkt. Dit wordt niet verdeeld in de zin
dat eenieder daarvan een gelijk deel zou krijgen. Het
wordt toegewezen aan een der kinderen. In de praktijk
komt het erop neer, dat degene die met de langstlevende
ouder in diens huis/jabu
woonde en die verzorgde tot aan
het overlijden, ook daar blijft wonen.
In casus II is de woning van Gumul in Rumah Julu, die
enkele maanden voor haar overlijden verhuisde naar Rumah
Jahé, buiten bespreking gebleven. Daarin woonde haar oudste zoon, Tambi, met zijn gezin, met wie Gumul tot aan
haar verhuizing steeds had samengewoond. Het werd als
vanzelfsprekend beschouwd dat Tambi daar bleef wonen.
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4.3.6.3. Barang rumah
Als men binnen de kring van de broers, hun senina,
andkbevu en kalimbubu tot de conclusie is gekomen, dat
de besprekingen over de verdeling van nagelaten land en overige (bavang darat) rond zijn, wordt overgegaan tot
verdeling van de barang mmah (C.11-578).
Men begint met de vaststelling van wat nu eigenlijk
aan barang rumah door de overledene werd nagelaten, en
op te dragen alle goederen "te tonen" ( ncidahken),
Dat
wil zeggen:alles wat er aan doeken, kleding, rijstzakken en -zakjes, matten, enz. is, wordt tevoorschijn gehaald en temidden van de vrouwen (met name de dochters
van de overledene en de echtgenotes van hun broers)
bij elkaar gelegd. De verdeling daarvan wordt overgelaten aar. de vrouwen; de mannen bemoeien zich daarmee
niet meer: de verdeling van barang rumah is een vrouwenaangelegenheid (C.11-601, 614/615. 635).
De vrouwen die daarmee belast zijn, zijn de zusters
en de echtgenotes van de in de verdeling (van land) betrokken broers. Allereerst zal het aan de dochters overgelaten worden uit de door haar ouders nagelaten goederen iets te kiezen als aandenken. Ook de overige anakberu die bij het overlijden en de verdeling van nagelaten goederen betrokken zijn geweest, krijgen iets van
de barang rumah, doorgaans een pemakan
(rijstzakje) .
Het overblijvende wordt door de echtgenotes van de
broers onderling verdeeld.
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en

1. Zie Middendorp, 1920:130.
2. Tinading heeft nog een andere betekenis, namelijk:
nakomelingen, afstammelingen, d.w.z. kinderen aan
wie de zaken die werden nagelaten kunnen overgaan,
dus in het bijzonder: zoons. Met de uitdrukking ta
evtinading
wordt aangegeven, dat iemand is overleden
zonder zoons te hebben; men zegt ook wel, dat zo
iemand masap (uitgestorven) is.
3. Het zou o.i. teveel van het hoofdonderwerp van deze
studie afleiden, om hier een zelfstandige behandeling te wijden aan schuld en vordering.
4. Barang rumah volgens Singarimbun niet goud of geld,
maar kleine (onbelangrijke) zaken (1975:40).
5. Zie ook Singarimbun, 1975:41.
6. Zie ook Von Benda-Beckmann, 1979:154 e.v.
7. Reg. No. 179 K/Sip./1961 ; zie Subekti, 1965:85.
8. Dat was althans zo in de meeste van de ons bekende
gevallen. Het schijnt echter, dat in toenemende mate
ook velden worden opgedeeld onder de zoons, waarschijnlijk in verband met toenemende schaarste van
grond.
9. Vergouwen, 1933:350, 368-369.
10. Zie ook Slaats & Portier, 1981.
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5
RUNGGUN: DE INSTITUTIE VAN FORMEEL OVERLEG
5.1. Inleidend
Runggun kan worden omschreven als het geïnstitutionaliseerde proces van formeel overleg en bespreking, gericht
op het bereiken van eensgezindheid binnen een groep van
personen ..die, aan elkaar verbonden als sentna,
ccnakbevu
en каЪьтЪиЪи een gemeenschap (sangkep si tetu) vormen .
Behalve het proces wordt ook het orgaan, het forum,
waarin overleg plaats vinclt aangeduid met de term runggun.
Dit geïnstitutionaliseerde proces vindt plaats bij een
groot aantal gelegenheden van uiteenlopende aard (zie
5.2.1.)· Alle belangrijke momenten in het leven van een
Karo worden gemarkeerd door formele bespreking in runggun·.
van geboorte tot overlijden, van erkenning van een kind
tot het oplossen van een geschil.
Ofschoon runggun kan worden beschouwd als de aangegeven
weg in de adat voor het oplossen van geschillen, is het
gebruik van deze institutie allerminst daartoe beperkt.
Runggun moet niet worden geïdentificeerd met enkel geschilbeslechting.
Runggun kan dan ook op verschillende wijzen worden onderscheiden. Naast de verschillende soorten waarin de Karo Batak zelf runggun onderscheidt, zullen ten behoeve
van de beschrijving enkele niet-volksconceptuele indelingen worden aangegeven (par. 5.2.2.).
Aan alle runggun ligt echter een gelijke structuur ten
grondslag, die betrekking heeft op de processuele kanten
ervan, zoals de samenstelling van het overlegforum (par.
5.3.2.) , de taak en de rol van de drie verwantschappelijke groepen daarin (par. 5.3.3.) , het verloop van het
overleg (par. 5.3.4.).
Het vooruitlopen op eventuele niet-naleving, door tij-189-

dens de besprekingen uitdrukkelijk voorzieningen daarvoor te treffen, stemt niet overeen met de sfeer waarin
in runggun getracht wordt tot eensgezindheid te komen
(par. 5.3.5.1.) . De Karo Batakse adat voorziet dan ook
niet in bijzondere personen of organen, die belast zouden zijn met controle op of de zorg voor naleving van
rung^un-beslissingen, of in expliciete sancties op nietnaleving (par. 5.3.5.2. ).
In geval van het mislukken van een runggun, of van
niet-naleving van de tot stand gekomen eensgezinde besluiten, wordt tegenwoordig wel beroep gedaan op organen van de (nationale) overheid. Ofschoon de mogelijkheid daartoe niet enkel tot deze gevallen beperkt is,
maar open staat in alle gevallen dat iemand recht zoekt,
wordt het beroep op overheidsinstanties belicht slechts
in zoverre het relevant is voor de besluitvorming in
de adatsfeer (par. 5.3.5.3.).
Aan de hand van recente uit Indonesië stammende ideeen met betrekking tot de beginselen, die ten grondslag
liggen aan de wijze van besluitvorming naar adat in
het algemeen (musyauarah)2-, zullen specifiek voor de
Karo Batakse runggun de beginselen geherformuleerd worden (5.4.2.), die daar het proces beheersen dat gericht
is op volledigheid en eensgezindheid (5.4.3.) .
Met gebruikmaking van de zogenaamde "operationele beginselen" (5.5.2.) zullen inhoudelijke aspecten worden
belicht van enkele besluiten, zoals die tot stand kwamen in de in Band 2 toegevoegde casus (5.5.3.).

5.2.

Algemeen

5.2.1. Aangelegenheden waarbij runggun gehouden wordt
Een aantal van de belangrijkste aangelegenheden naar
aanleiding waarvan runggun gehouden wordt, duiden we
hieronder in het kort aan, om een indruk te geven van
de grote variëteit daarin, maar vooral ook om duidelijk
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te maken dat runggun niet moet worden vereenzelvigd met
geschilbeslechting.
- Mbah belo selcmbar (lett.: een blad van een betelnoot
brengen), ook wel aangeduid als nungkun kata (lett.: het
woord vragen. De vunggun die bij deze gelegenheid gehouden wordt, is de eerste in een reeks van drie rond het
tot stand komen van een huwelijk. Hiermee wordt aangeduid
het eerste bezoek van de ouders van een jongen (mèt hun
ccnakbevu en senina) aan die van het meisje, om een "huwelijksaanzoek" te doen.
- Mbah manuk (lett.: een kip brengen), de tweede vunggun
in deze reeks. Overleg wordt gepleegd over diverse meer
concrete voorzieningen (tijdstip en grootte van het feest,
bepaling van genodigden, enz.) en over de hoogte van de
te verrichten huwelijksbetalingen. De toestemming tot het
huwelijk wordt definitief gemaakt en bezegeld met de overhandiging van de zogenaamde ipengiket (lett. : bindmiddel;
bindsom).
- Nukati emas (lett.: afwegen van goud), derde (en laatste) van de huwelijksrung'g'wn, onderdeel van de huwelijksceremonie (van het bruiloftsfeest). De diverse huwelijksbetalingen worden officieel vastgesteld en met de nodige
ceremonie verricht; totstandkoming van het huwelijk wordt
hier volledig gemaakt en openbaar bevestigd.
- Ngembahken пакет (lett.: (gekookte) rijst brengen): bij
eenkomen van seninfl, anakbevu en kalimbubu ten huize van
een bejaarde, wiens einde men ziet naderen. Hierbij wordt
gevraagd naar de wensen en mededelingen die deze nog te
doen zou hebben, onder andere ten aanzien van de begrafe
nis (ceremonie), de verhouding tussen de kinderen, verde
ling van nagelaten goederen, enz. Verder worden in grote
lijnen enkele regelingen besproken in geval van overlij
den.
- Meteen nadat zich een geval van overlijden heeft voor
gedaan, wordt een Tunggun gehouden ter bespreking van de
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onmiddellijk te treffen maatregelen (onder andere wie
moet worden gewaarschuwd, wanneer zal de begrafenis
plaatsvinden). Voor zover ons bekend bestaat voor deze
runggun geen speciale benaming.
- Op de avond na het overlijden vindt een ceremoniële
dodendans plaats (gendang perburo-buroken).
Bij deze gelegenheid worden besprekingen gehouden, onder andere om
de uitvoering van getroffen voorbereidingen te controleren en genomen besluiten te bevestigen en verder uit
te werken.
- Nurun-nuTun (begraven): de hele ceremonie rond de begrafenis van een overledene. Daarvan maakt de runggun
deel uit, waarbij de banden tussen de dode en de levenden worden verbroken, de overlijdensbetalingen definitief worden vastgesteld en overhandigd en diverse ceremoniële (adat-)"betalingen" , voornamelijk bepaalde
kledingstukken van de overledene, worden gedaan.
- Nasarken rimah (lett.: de gemorste rijstkorrels bijeenvegen): bijeenkomst op de avond na de begrafenis: afrekening en vereffening van uitstaande vorderingen en
schulden en eventueel het treffen van regelingen ten
aanzien van de bijzondere status die de overledene in
de samenleving bekleedde (bijvoorbeeld zijn opvolging
als kepala ripé:
"hoofd" van de lineage). De runggun
weergegeven in casus I is hiervan een voorbeeld.
Dit waren de belangrijkste voorbeelden van runggun bij
gelegenheid van diverse "rites de passage". De hieronder
volgende, betrekking hebbend op dorpsaangelegenheden,
spelen zich af op dorpsniveau.
- Ndilo иагг udan (lett.: een regendag roepen): in geval
van aanhoudende droogte komen de dorpsbewoners bijeen om
te overleggen over de vraag of zal worden overgegaan tot
de ceremonie van "regen roepen" waaraan alle dorpelingen
(kunnen) deelnemen en hoe daaraan uitvoering zal worden
gegeven.
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- Kerja táhun (lett.: jaarfeest; plant- of oogstfeest):
overleg over de vraag of en hoe men de viering zal uitvoeren.
- Rendem (lett.: betrokken zijn van de lucht; rouw): overleg over de vraag of een overlijdensgeval (met name in de
kring van de anak taneh, de апакЪети kuta of de
kalimbubu kuta) reden zal zijn om bij wijze van rouw bepaalde
festiviteiten (bijvoorbeeld kerja tahun) niet, of in min
dere mate, te vieren.
- Mbulangi anakberu (lett.: een anakberu een bulang (d.i.
een tulbandachtige traditionele hoofddoek van een man) op
zetten) . Dat wil zeggen: het officieel maken, door de anak
taneh, van één der anakberu kuta als vertegenwoordiger van
de hele groep anakberu.
Verder gevallen van runggun voor aangelegenheden van
meer individuele aard.
- Resmiken anak (lett.: een kind officieel maken): bijeenkomen van senina,
anakberu en kalirribubu van de ouders die
iemand als een eigen kind erkend willen zien en opgenomen
willen hebben in hun verwantschappelijke betrekkingen.
- Mengket rumah of mengket jabu (lett.: een huis, resp.
een jabu oprichten: bijeenkomen van senina,
anakberu en
kalimbubu van iemand om diens nieuwe woonplaats ceremonieel te betrekken en "in te wijden", onder andere om kwade
invloeden tegen te gaan, die de woonvrede kunnen bedreigen.
-

Noabur bulungken
(een schijnhuwelijk; een "kinderhuwelijk"): in aanwezigheid van senina,
anakberu en kalimbubu
wordt op kleine schaal een huwelijkssluiting(sceremonie)
nagebootst tussen twee kinderen, die eikaars impal zijn,
met het doel onheil af te wenden dat de gezondheid of het
welzijn van één van hen beiden bedreigt. Het heeft niet
de maatschappelijke gevolgen die aan een huwelijk verbonden zijn.
- naamverandering: met hetzelfde doel (afwenden van kwalijke invloeden, in het bijzonder ziekte) wordt ook wel
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in runggun officieel iemands voornaam veranderd.
- Ook de verdeling van buitensporige en onvoorziene
kosten, zoals ten gevolge van ziekte of scholing van
kinderen, kan onderwerp vormen van beraadslaging in
runggun.
- Wanneer iemand een ongeval veroorzaakt, dat ernstig
letsel of de dood van een ander tot gevolg heeft, wordt
in veel gevallen zo snel mogelijk een runggun gehouden
tot herstel van de betrekkingen, onder andere door ondersteuning aan te bieden voor schade en kosten.
- Nadat de reeks van "openbare" plechtigheden rond een
begrafenis is voltooid, komt een groep van naaste v,erwanten van de overledene in diens huis of jabu in runggun bijeen om eventueel nog resterende begrafeniskosten
af te rekenen (zo nodig verdelen onder de nabestaanden),
om regelingen te treffen ten aanzien van de nagelaten
goederen (eventueel verdeling daarvan) en om voorzieningen te treffen met betrekking tot de positie en verzorging van de weduwe, weduwnaar of niet gehuwde kinderen. Van deze runggun, waarvan ons geen specifieke naam
bekend is, is casus II een voorbeeld.
- Ook geschillen kunnen het onderwerp van bespreking in
runggun vormen. Vrij zelden is een conflict als zodanig
het zelfstandige onderwerp van de besprekingen (casus
III is hiervan een voorbeeld); meestal komen geschillen
aan de orde in het kader van bespreking van een andere
aangelegenheid (bijvoorbeeld verdeling van ouderlijke
grond), waarmee ze in verband staan of gebracht worden.
- Een bijzondere vorm van runggun naar aanleiding van
een geschil is het nabei: dit is een bijeenkomst waarbij de anakberu zich openlijk verzoent met zijn kalimbubu ter beëindiging van een ernstig conflict met deze
en tot herstel van de geschonden betrekkingen. Ofschoon
het bestaan van deze institutie niet zonder betekenis
schijnt, hebben wij daarvan niet één geval waargenomen,
echter wel enkele gevallen van "horen zeggen" opgetekend.
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5.2.2. Soorten runggun
1. De Karo onderscheiden: runggun adat, runggun bas jabu
en runggun kuta. Het onderscheid tussen deze drie is wat
vaag: de begrippen, met uitzondering van runggun
kuta,
zijn niet eenduidig.
Runggun adat wordt geassocieerd met beraadslagingen ter
gelegenheid van grootse festiviteiten of ceremonieën, ze
hebben een publiek en ceremonieel karakter en worden
door de adat vereist.
Behalve de runggun ter gelegenheid van huwelijkssluiting (nukati emas), is ook die ter gelegenheid van overlijden (nurun-nurun)
daarvan een duidelijk voorbeeld.
Minder duidelijk is het ten aanzien van de diverse voorbereidingen en afsluitende runggun daaromheen, zoals
mbah manuk, ngembahken nakan, nasarken rimah. Door sommigen worden deze wèl als runggun adat beschouwd, door
anderen echter als runggun bas jabu.
Runggun bas jabu
(jabu = woonafdeling in een meergezins adathuis, maar ook: gezin, en meer algemeen sada
bapa- en sada пгпг-дгоер)
is, zoals in de term al tot
uitdrukking komt, van minder publiek karakter, van een
zekere beslotenheid; een kleiner aantal directe verwan
ten zijn als deelnemers daarbij betrokken.
De meeste runggun die zich voordoen vallen binnen deze
categorie; ze spelen zich af binnen de sfeer van een
"gezin", van een kleine patrilineale verwantengroep,
daarbij betrokken slechts de nabije anakberu en kalimbubu. Voorbeelden hiervan zijn onder andere resmiken
anak, echtscheiding, gezinsproblemen, verdeling van na
latenschap.
De derde vorm, de runggun kuta, betreft aangelegen
heden die de dorpsgemeenschap als zodanig aangaan, zo
als beraadslagingen over het jaarfeest, over het aan
nemen van "dorpsrouw", de aanleg of het onderhoud van
een weg, de waterloop of de wasplaats, de bouw van een
school, van een tos.
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Dit overleg speelt zich af binnen de kring van dorpsgenoten (anak kuta),
gegroepeerd als deze zijn rond de
institutionele kern van anak taneh, anakberu taneh. en
kalimbubu
taneh.
2. Een tweede onderscheiding is die, welke gemaakt kan
worden naar de aard van de aangelegenheid die ter bespreking staat.
Enerzijds zijn er aangelegenheden die naar hun aard
als wezenlijke problemen om een oplossing vragen. Voorbeelden daarvan zijn: de verdeling van een nalatenschap,
waar antwoord moet worden gevonden op de vraag hoe zal
worden verdeeld (bijvoorbeeld casus II) en geschil,
waar voor botsende belangen een oplossing moet worden
gevonden (bijvoorbeeld casus III).
Anderzijds zijn er aangelegenheden gericht op de constatering en erkenning van feiten, omstandigheden, enz.
Bijvoorbeeld: resmiken anak; het gaat hierbij niet over
de vraag óf het kind wel of niet zal worden opgenomen
in de merga en de patrilineage van belanghebbende, maar
om de formele mededeling van aanneming, om de erkenning
en het officieel maken daarvan in de samenleving.
Deze onderscheiding is slechts een globale; ze impliceert niet dat in de ene runggun enkel problemen aan
de orde komen en daar tegenover in de andere in het geheel geen. Alle runggun hebben beide elementen in zich,
maar naar gelang de aard van de zaak staan ze meer in
het teken van het een of ander.
3. Ten derde kan onderscheid gemaakt worden naar gelang de samenstelling van het runggun-forum, tussen wat
we hier zullen noemen een "één-set" runggun en een
"twee-sets" runggun.
Zoals we hieronder nader zullen uiteenzetten (5.3.2.)
wordt deelname aan runggun bepaald door verwantschappelijk verband met degene of degenene te wiens/wier behoeve de runggun wordt gehouden en die we voortaan aanduiden als "belanghebbende(n)". Op grond van hun verwant-
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schappelijk verband met belanghebbende(n) vormen de deelnemers in de runggun de groepen van senina,
anakberu en

kalimbiéu.
De één-set runggun is die, waarbij het forum van deelnemers wordt gevormd door één samenstel van deze drie
groepen senina,
anakberu en kalirribubu. De twee-sets
runggun is die, waarbij het forum is samengesteld uit
twee van deze eenheden van drie groepen.
Een van de duidelijkste voorbeelden van een twee-sets
runggun is de ceremoniële runggun bij gelegenheid van
huwelijkssluiting (nukati emas). Hierbij wordt het forum
nadrukkelijk onderscheiden in "de partij van de man"
(begun dilaki)
en "de partij van de vrouw" (tegun
dtberu).
Van beide zijden neemt een set van de groepen senina,
anakberu en katimbubu deel aan de besprekingen.
In een één-set runggun is niet altijd slechts één individu belanghebbende, maar kunnen meerdere individuen
gelijkelijk belanghebbenden zijn, namelijk dan wanneer
zij dezelfde senina,
anakberu en kalimbubu gemeenschappelijk hebben (en dus eikaars senina/'sembuyak
zijn)'*.
Dat is bijvoorbeeld het geval in de runggun ter verdeling van ouderlijke nalatenschap, waarin de zoons van
de overledenen allen gelijkelijk en gezamenlijk als belanghebbenden worden beschouwd en als zodanig optreden.
Dat is zelfs het geval als een conflict tussen hen onderwerp van bespreking is, waarin zij weliswaar als
"partijen in geschil" tegenover elkaar staan, maar
slechts één set van senina, anakberu en kalimbubu rondom zich hebben.

5.3.

Het besluitvormingsproces

5.3.1. Algemeen
Een runggun komt niet spontaan tot stand, maar wordt
georganiseerd. In de meeste gevallen gaan er één of meer
voorbesprekingen aan vooraf, die vaak zo informeel van
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karakter zijn, dat ze niet als zodanig herkenbaar zijn..
Dergelijke voorbesprekingen vinden plaats tussen dege
ne (n), die een aangelegenheid aan bespreking in vunggun
wil(len) onderwerpen en enkele van zijn/hun апакЪеги. De
kalimbubu en senina zijn daarbij doorgaans niet betrok
ken. In de voorbespreking worden verschillende aspecten
van de te behandelen zaak, alsook aspecten van procedure
behandeld. Heel in het algemeen uitgedrukt kan worden
gezegd, dat hier de anakberu zijn instructies krijgt en
deze zijn visie op de zaak en zijn adviezen geeft.
De deelnemers aan runggun worden tot deelname "opge
roepen" of "uitgenodigd", naar gelang de verwantschap
pelijke verhouding waarin zij staan tot degene voor wie
de runggun wordt gehouden. Aan de anakberu wordt eenvou
dig mededeling gedaan van het feit dat de runggun zal
worden gehouden en hen wordt aangezegd daarbij tegen
woordig te zijn. Dit geschiedt meestal informeel. De
uitnodiging aan de senina en kalimbubu gaat wel met eni
ge formaliteit gepaard. Ze worden thuis bezocht, bij
voorkeur 's avonds na de maaltijd, en in meer formele
bewoordingen wordt hen de uitnodiging tot deelname aan
de runggun gedaan.
Runggun wordt op een vooraf overeengekomen tijd en
plaats gehouden, die mede bepaald worden door de aard
van de te bespreken aangelegenheid (dus door de aard van
de runggun).
Bepaalde runggun vinden per definitie overdag plaats,
met name die welke deel uitmaken van een ceremonie, zo
als runggun ter gelegenheid van huwelijkssluiting (пика—
ti emas) en die voorafgaande aan de begraving van een
overledene
(nurun-nurun).
Andere runggun, onder andere die waarbij een wezen
lijk probleem ter bespreking staat, vinden doorgaans in
de avond plaats. De avonduren worden bij uitstek de
meest geschikte tijd geacht om runggun besprekingen te
voeren. Men is gemakkelijker bereid deel te nemen, omdat
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de dagelijkse werkzaamheden daarvoor niet in de steek
gelaten hoeven te worden5.
Ook de plaats waar de runggun wordt gehouden wordt mede bepaald door de aard van de runggun. Besloten runggun,
ter bespreking van "intiemere" gezinsproblemen die niet
"de massa" (si nterem) aangaan, runggun van kleinere omvang, waarbij een betrekkelijk klein aantal deelnemers
betrokken worden, zoals de runggun jabu, vinden plaats
in een jabu (woonafdeling of huis), doorgaans dat van belanghebbende .
Als het aantal deelnemers te groot is om in een huis
te worden ondergebracht, dan vindt de runggun wel "teruh"
(lett.: beneden, d.w.z. op het erf vóór het huis) plaats.
De meeste runggun adat vinden plaats op het dorpsplein
(taneh lapang; ibas kesain) en/of in de los ("loods").
Zo ook de runggun kuta, die naar gelang de omstandigheden
ook wel wordt gehouden in de ¿ambur (mannenverblijf) of
in de tesung (rijststampplaats).
Het is dus niet zo, dat voor het houden van runggun één
bepaalde specifieke plaats in het dorp bestemd is. Zelfs
de behandeling en beslissing van geschillen is niet gebonden aan een bepaalde plaats: er is niet een "batai"°
(raadsgebouw) of een heilige boom of iets van dien aard,
die specifiek bestemd zijn voor het houden van runggun.
Het aantal aanwezigen bij runggun kan, onder andere
naar gelang de soort van runggun en de aard van het probleem, uiteenlopen van enkele tientallen (zoals de meeste
runggun Jabu) tot meerdere honderden (zoals bij runggun
adat).
Het aantal aanwezigen is niet essentieel voor de
betekenis, voor het gewicht van een runggun.
Onder de aanwezigen zijn zowel mannen als vrouwen; deze laatsten vaak ook nog vergezeld van kleine kinderen,
die ze tussendoor verzorgen. Mannen en vrouwen zijn niet
strikt gescheiden, ofschoon in het algemeen de vrouwen
bij elkaar zitten in de buitenkring rond het runggun gebeuren. De besprekingen worden gehouden in een voortdurend geroezemoes van gesprekken, die aanwezigen her en
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der met elkaar voeren. Maar in iedere runggun komen wel
momenten voor (met name de opening en die momenten waar
op de besprekingen in een kritieke fase raken) waarop
een stilte valt.
Met name in grote vunggun nemen niet alle aanwezigen
feitelijk deel aan de besprekingen. Slechts een klein
aantal onder hen kan als deelnemer worden beschouwd. In
een runggun zoals die van casus II, waarbij ruim 100
personen aanwezig waren, werd "slechts" door een 20-tal
van hen feitelijk aan de besprekingen deelgenomen. In
runggun met een klein aantal mensen, zoals die van ca
sus III, namen, met een enkele uitzondering, alle aan
wezigen ook feitelijk deel aan de besprekingen.
De besprekingen worden formeel door mannen gevoerd.
Dat wil zeggen dat in de opstelling van het formele fo
rum van bespreking struktureel alleen mannen zitting
hebben. Het openen en sluiten van runggun, het leiden
van besprekingen, het optreden als woordvoerder, enz.,
wordt niet door vrouwen gedaan.
Dit betekent nog niet dat vrouwen van deelname aan
besprekingen principieel zouden zijn uitgesloten. Met
name in runggun jabu spreken ze niet alleen vaak mee,
maar blijkt haar deelname essentieel voor de bespre
kingen. In casus II en III zijn hiervan duidelijke voor
beelden te vinden (C.11-227/237, СIII-298/329).
Daar tussenin ligt de figuur, die in nagenoeg alle
runggun meerdere malen voorkomt, dat door de (mannelij
ke) deelnemers vrouwen (formeel) gevraagd wordt naar
haar meningen ten aanzien van bepaalde onderdelen van
het besprokene.
5.3.2. Structuur
Essentieel voor runggun is de betrokkenheid in de be
sprekingen van senina, anakberu en каЫггіЬиЬи als ver
wantschappelijke categorieën, tezamen de sangkep si
telu
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(de verwantschappelijke drieëenheid) vormend.
In voorkomende gevallen concretiseren zich deze verwantschappelijke categorieën tot de drie groepen senina,
anakberu en kalimbubu rond de belanghebbende(n). Verwantschappelijk verband met belanghebbende(n) is primair bepalend voor de vraag wie aan de vunggun (moeten) deelnemen en in welke hoedanigheid. Alle deelnemers richten
zich, hetzij als senina,
als anakberu, of als kalimbubu
op de belanghebbende(n).
De belanghebbende(n) wordt/worden in het kader van
vunggun wel aangeduid als si mada vanan (lett.: die de
besprekingen bezit(ten)). Tezamen met degenen die als
(sub)merg'a-genoten (hun senina) aan de besprekingen deelnemen, behoort si mada vanan tot de groep der senina.
De groep van degenen die zich aan belanghebbende(n)
relateert als anakberu, wordt in het kader van vunggun
aangeduid als si maba ranan (lett.: degenen die de besprekingen "dragen", voeren).
De groep gevormd door zijn kalimbubu wordt aangeduid
als si ninggel-ninggel
(lett.: zij die luisteren), of
ook wel als si megi-megi
(lett.: zij die toehoren).
In het kader van runggun kan dan ook worden gesproken
over "de senina",
"de anakberu" en "de kalimbubu",
omdat
men het daarbij heeft over de groepen, die zich in concreto vormen op grond van betrekkingen tot één bepaald
individu (of groep van individuen) aan wie zij zich relateren. Ieder van deze groepen treedt in runggun op als
eenheid, tezamen het forum van runggun vormend.
Al die besprekingen, waarvan het forum niet wordt gevormd door de verwantschappelijke drieëenheid van senina,
anakberu en kalimbubu,
worden niet aangeduid als runggun,
hoe formeel ze ook mogen verlopen, of hoe groot ook het
aantal deelnemers.
Naar dergelijke besprekingen wordt verwezen als "arih"
of "arih-arih",
hetgeen "overleg" zonder meer, in neutrale zin, betekent, zonder de bijzondere vereisten die
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aan runggun eigen zijn.
Ook binnen de runggun wordt deze term veelvuldig gebruikt. In vunggun moet worden onderscheiden tussen overleg van formeel en dat van informeel karakter. Tot dit
laatste kan worden gerekend het "onderling overleg", dat
herhaaldelijk binnen ieder der groepen plaats vindt en
dat het formele overleg onderbreekt. Het is "besloten",
intern, niet-officieel, "off the record" naar buiten toe.
Het wordt vaak fluisterend gevoerd, niet bestemd en niet
hoorbaar voor hen die niet tot de betreffende groep behoren.
Is men op grond van dit overleg tot een conclusie gekomen, dan wordt die door de woordvoerder van de groep
formeel meegedeeld aan de i'ung'g'im-ver gade ring. Daarmee
is men beland in het overleg van formeel karakter: de
besprekingen, de communicatie tussen de groepen. Dit
overleg heeft een openbaar, officieel karakter. Het
wordt gevoerd door de woordvoerders van de onderscheiden groepen. Hier wordt formeel gereageerd op wat gezegd wordt en op hoe het gezegd wordt.
In ieder der groepen fungeert één der deelnemers als
"woordvoerder" {si ngevana, lett.: degene die spreekt).
De woordvoerders worden door de deelnemers binnen ieder
der groepen uit hun midden aangewezen. Primair bepalend
daarbij is het verwantschappelijk verband met belanghebbende (n); daarnaast ook kundigheid om als woordvoerder
op te treden.
De voor belanghebbende(n) en zijn senina (samen de
зепгпа-дгоер vormend) optredende woordvoerder wordt aan
geduid als senvna ku ranan (lett.: de senina diè naar
de besprekingen gaat, dat wil zeggen die daaraan deelneemt) .
De sentna-woordvoerder is in beginsel niet een directe
senina (nabije classificatorische broer) van belanghebbende (n), maar één van zijn subme^a-genoten van een andere lineage (zoals het geval is in casus I en II, zie
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ook de genealogieën daarbij). Tussen de verschillende personen die aan deze voorwaarden voldoen, wordt ad hoc de
meest gerede aangewezen.
De woordvoerder der anakberu heet anakbevu
singevana
(lett.: de anakberu die spreekt, de anafcberu-spreker), of
ook wel babah Sb ngevana (lett.: de mond die spreekt). Als
anafcbera-woordvoerder treedt in beginsel een der anakberu
tua van belanghebbende(n) op.
In het algemeen voert één der kalimbubu het woord voor
zijn groep, maar hij wordt niet met een bijzondere benaming aangeduid, noch is het optreden van hem als zodanig
een structureel vereiste.
Het komt wel voor (zoals in casus I), dat tussen de
groep der katimbubu en de andere groepen een der leden
van de sentna-groep als "tussenpersoon" optreedt. Als zodanig fungeert hij krachtens zijn anakbevu-zijn
ten opzichte van de leden der
kalimbubu-groep.
De woordvoerders nemen plaats ongeveer midden voor de
groep, zodanig dat zij elkaar gemakkelijk kunnen toespreken.
Temidden van de vaak talrijke aanwezigen (bij runggun
adat doorgaans meerdere honderden) zitten degenen die
daadwerkelijk aan de runggun deelnemen, groepsgewijze
bijeen, min of meer in een halve cirkel, op speciaal voor
dat doel uitgerolde matten. Idealiter is de groep der
kalimbubu rechts en die der anakberu links van de зепъпаgroep gezeten. De belanghebbende(n) in runggun hebben
geen bijzondere plaats: ze zitten zonder duidelijke teke
nen van onderscheiding onder hun senina, met wie ze één
groep vormen.
De katimbubu wordt een plaats toegewezen, die geldt
als ereplaats (welke dat is, is afhankelijk van de ruimte waar de runggun gehouden wordt: in een adathuis bijvoorbeeld tegen de buitenwand van het huis.
In één-set runggun wordt deze opstelling vaak alleen
al door gebrek aan ruimte niet strikt gehandhaafd: de
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deelnemers zitten aan niet duidelijk gescheiden opeen.
Niettemin blijft het idee van optreden in gescheiden
groepen bestaan. In Band II is bij ieder der casus een
schets van de zitplaatsen der deelnemers opgenomen.
In een twee-sets vunggun zitten beide sets gescheiden
tegenover elkaar. Ieder van de sets is naar binnen toe
in beginsel geformeerd zoals hierboven werd beschreven
voor de één-set runggun.
De groepen binnen de sets zijn
echter zodanig geschikt, dat de anakberu
van beide kanten in het midden tegenover elkaar zitten.
In een runggun adat is de opstelling ongeveer als
volgt:

Orde van spreken in runggun
Tijdens de besprekingen wordt een orde van spreken in
acht genomen, zowel tussen de groepen als binnen ieder
der groepen.
De groep die in beginsel als eerste zich een mening
vormt en deze uitspreekt is de senina-gxoep.
De groep
anakberu
buigt zich vervolgens over de aan hen meegedeelde opvatting der senina
en vormt zich daarover een
mening. Pas als deze beide groepen in hun opvattingen
ten aanzien van het probleem eensgezind blijken, wordt
hun gezamenlijk bevinden voorgelegd aan de groep van de
kalimbubu,
die zich als laatste daarover uitspreekt.
Een voorbeeld van nagenoeg strikte naleving van deze
orde is de runggun
in casus I. In de praktijk komt het
betrekkelijk weinig voor, dat een runggun dermate ordelijk verloopt.
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Vooral wanneer de meningen wezenlijk verschillen en in
de conflictueuze, problematische sfeer geraakt zijn, wil
het gesprek nogal eens op en neer flitsen tussen twee
groepen (met name tussen de senina en anakberu), of zelfs
tussen individuele leden van die groepen rechtstreeks
(zonder tussenkomst van woordvoerders).
Ook binnen de groepen houdt men zich aan een zekere or
de van spreken. Het zijn in eerste instantie de senioren,
de ouderen, degenen die ervaring hebben, en zij die ver
wantschappelijk "in rang vooraan staan", aan wie het over
gelaten wordt om in het intra-groepsoverleg een leidende
rol te spelen. Aan hen wordt het gewoonlijk overgelaten
om als eersten een opvatting te formuleren, zoals zij me
nen dat die als uitgangspunt zou· kunnen dienen voor de
totstandkoming van een groepsstandpunt. Eenieder binnen
de groep die meent daaraan een bijdrage te kunnen leve
ren, krijgt de gelegenheid zich uit te spreken. In het
algemeen onthouden jongeren zich echter van actieve deel
name aan die gesprekken, tenzij bijzondere omstandigheden
hen reden tot spreken geven (zoals in casus II, waarin
een "jongere' (Jepan) spreekt namens zijn zieke vader
(C.11-81). Voor het overige beperken zij zich tot luis
teren.
In runggun ontbreekt structureel een leidinggevend in
dividu of orgaan, dat het verloop van de besprekingen
bepaalt of bepalen kan. Het zijn weliswaar de anakberu,
in het bijzonder de woordvoerder onder hen, die op grond
van hun verantwoordelijkheid voor hun каЪътЪыЬи (dat is
belanghebbende(n)) een zekere leiding geven aan de be
sprekingen, maar ieder der deelnemers kan in beginsel in
dezelfde mate invloed uitoefenen op het verloop van de
besprekingen. Dit is een van de redenen, dat geen van de
deelnemers aan runggun, zelfs niet een woordvoerder, zich
waagt aan voorspellingen met betrekking tot het verloop
ervan.
Eveneens ontbreekt in runggun een individu of orgaan
met beslissende bevoegdheid. Het functioneren van de
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каЫ-тЪиЪи in runggun moet niet worden gezien als "het
nemen van beslissingen" op grond van (door senina
en
anakbevu)
aangedragen gegevens, maar als het bezegelen
met hun instemming van de eensgezindheid die senina
en
anakbevu
al met elkaar bereikten. De katimbubu
voltooit
tenslotte de gemeenschappelijke eensgezindheid, waarop
de runggun
gericht is (zie verder par· 5.4.3.).

5.3.3. Taak en rol van de drie groepen in runggun
In het proces van overleg zijn de groepen der
senina
en anakbevu het meest actief; onder hen vooral de woord
voerders. Dezen voeren het gesprek naar buiten de groep;
tussen hen gaat voortdurend het gesprek heen en weer.
Maar ook binnen hun groepen, in het onderling overleg,
geven zij een zekere leiding. Pas in laatste instantie
wordt de katimbubu,
die tot dan toe slechts heeft toe
gehoord, in de beraadslagingen betrokken.
De rol van ieder der groepen kan als volgt globaal
worden aangegeven:
- de еепгпа-дгоер stelt het te bespreken probleem en
beoordeelt de tot oplossing daarvan gedane voorstellen;
- de anakbevu
tracht voor het gestelde vraagstuk oplos
singen te bewerken;
- de katimbubu
bekrachtigt de hem voorgelegde oplos
sing 7 .
Aan de activiteit van ieder van deze drie zullen we
hieronder nader aandacht besteden.
De senina en hun woordvoerder
Het is aan de senina
als groep om de kwestie in vunggun bespreekbaar te maken door die te verwoorden. Zij
bespreken de suggesties, voorstellen en argumenten, die
(met name door of via hun anakbevu)
worden voorgelegd
en beoordelen die onder andere op hun aannemelijkheid
voor belanghebbende(n).
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De belanghebbende zelf behoort in runggun niet voor
zichzelf openlijk te spreken. Wat hij te zeggen heeft,
brengt hij naar voren in het onderling overleg met zijn
senina. De woordvoerder onder hen zorgt voor vertolking
naar buiten de groep. Met name in ceremoniële runggun
(runggun adat) houdt men zich hier strikt aan, zodat het
voor een buitenstaander nauwelijks mogelijk is om aan de
hand van het optreden der deelnemers de belanghebbende
te onderscheiden temidden van zijn senina.
Het is zelfs
zo, dat het optreden van de woordvoerder vaak de indruk
wekt, alsof híj de belanghebbende zou zijn. In andere
gevallen van runggun, met name in de meer geschilmatige,
heeft belanghebbende meer de neiging om zich rechtstreeks
te richten tot de overige deelnemers aan de besprekingen.
De anakberu en hun woordvoerder
Ofschoon de onafeberu-woordvoerder niet kan worden beschouwd als "leider" van de runggun, zoals een voorzitter
die de leiding geeft in een vergadering, als een rechter
in een rechtszaak, zijn het de anakberu, en onder hen allereerst de woordvoerder, die in belangrijke mate verantwoordelijk worden gehouden voor het verloop van de runggun (zie bijvoorbeeld C.II-4/11) en wier optreden dan ook
zekere richting geeft aan de besprekingen. Zij zijn het
die ervoor moeten zorgen, dat degenen die op grond van
hun verwantschappelijke banden bij de besprekingen betrokken dienen te zijn, op het juiste moment in het gesprek het woord krijgen en geraadpleegd worden. Daarbij
is het te doen zowel om de inhoudelijke betekenis van
hetgeen zo iemand zou hebben in te brengen, alsook om de
erkenning van diens verwantschappelijke banden met belanghebbende .
Het is hun taak ervoor te zorgen, dat het probleem van
hun kalimbubu (= belanghebbende(n)) naar een oplossing
wordt gevoerd; daartoe dragen zij zelf voorstellen aan,
doen suggesties, overwegen die van anderen, admodiëren
die, enz. Als zodanig worden zij wel aangeduid als de
"hakim" (rechter) (zie bijvoorbeeld C.III-273).
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De anakberu
staan echter niet "boven partijen", zelfs
niet daarbuiten, zoals de onafhankelijke rechter naar
westers recht. Zij staan met ieder van belanghebbenden
(hun kalimbubu)
in dezelfde verwantschappelijke verhou
ding. In vunggun betekent dat, dat zij tegenover ieder
van hen "in het midden" (itengah)
staan. Zij zijn (ver
wantschappelijk en emotioneel) te nauw met ieder van de
belanghebbenden betrokken om hen onpartijdig te kunnen
noemen. Aan hun vermogen echter om tussen belangheb
benden het midden te kunnen houden en niet de een boven
de ander te begunstigen, ontlenen zij hun waarde en ge
zag in
vunggun.
Bovendien berust bij hen ook de algemene verantwoorde
lijkheid als anakberu
ten opzichte van een
kalimbubu
(zie hoofdstuk 3 ) . Als zodanig moeten zij hun
kalimbubu
behoeden voor misstappen en hem corrigeren als diens
handelen in strijd blijkt met wat behoorlijk of wense
lijk geacht wordt.
Van een woordvoerder wordt verwacht dat die
"beluh"
(lett.: knap, bedreven, handig) is. Met betrekking tot
de αηα/cbej^í-woordvoerder in het bijzonder betekent dit,
dat hij op zijn tijd doortastend moet kunnen optreden,
maar altijd met de nodige tact en diplomatie, zodat
niemand gezichtsverlies hoeft te lijden. Hij moet vaardig kunnen spreken en een harde werkelijkheid in
omschrijvende bewoordingen toch duidelijk weten uit te
drukken, zodanig dat het aangenaam is naar zijn betoog
te luisteren.
Als arzafcbertí-woordvoerder ziet men doorgaans mannen
van middelbare leeftijd optreden, die een ruime
runggunervaring hebben en behoorlijk op de hoogte zijn van verwantschappelijke, emotionele en feitelijke achtergronden van de zaak.
De kalimbubu
Zijn de senina
en anakberu
tot eensgezindheid gekomen
ten aanzien van de besproken aangelegenheid, dan wordt
hun gezamenlijke opvatting voorgelegd aan de
kalimbubu.
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Deze zullen de gepresenteerde oplossing in overweging ne
men en die in beginsel bekrachtigen met hun instemming.
Aan de eensgezindheid tussen de sentna onderling en tus
sen hen en hun anakbevu wordt daarbij groot gewicht toe
gekend. Als aan de kalimbubu een oplossing wordt voorge
legd, reageren dezen daarop met uitspraken als: "als jul
lie het daarover allen eens zijn, dan vinden wij het
prachtig, dan is het in orde".
Het heeft er de schijn van, dat die eensgezindheid het
enige criterium is, waaraan de kalimbubu het resultaat
van de beraadslagingen toetst. Toch komt het ook wel
voor, dat de kalimbubu niet onmiddellijk met de voorge
stelde oplossing instemt, maar ten aanzien daarvan nog
bepaalde aspecten aan anakberu en senina in overweging
geeft, waarvan hij meent dat die niet of te weinig in
het overleg zijn betrokken.
Maar zelfs als de kalimbubu redenen heeft om ernstige
bezwaren te maken, dan nog drukt hij zich voorzichtig
uit, de juiste woorden zoekend en afwegend. Omschrijvend
en verwijzend geeft hij aanduiding van wat hij vindt dat
aan het voorgelegde ontbreekt, misschien zijdelings sug
gererend in welke richting hij mogelijke verbetering
verwacht (zie bijvoorbeeld С11-14/27, 51/61, 299/316).
In het algemeen begeeft de kalimbubu zich niet in de di
recte discussie tussen anakberu en senina.
5.3.4. Verloop van runggun
Ofschoon telkens opnieuw ieder geval van runggun op
zichzelf staat, zijn eigen bijzonderheden heeft en daar
in afwijkt van andere runggun van gelijke aard, kan toch
sterk vereenvoudigd het verloop van runggun in het alge
meen als volgt worden geschetst.
De besprekingen worden geopend zonder veel ceremonieel
of symboliek, echter wel met een zekere formaliteit. Het
begin van het beraad wordt gemarkeerd door het aanbieden
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van de катргЪ (buidel met benodigdheden om згггй-ргиітеп
te maken) en de uitwisseling van rookwaar. Hierna wordt
door de ana/cberu-v/oordvoerder aan de зепгиа-дгоер in het
algemeen, in het bijzonder aan diens woordvoerder, een
vraag als de volgende gesteld:
"We zijn nu met zovelen bij elkaar; wat is eigenlijk
de reden van ons bijeenkomen? (hai dalanta pulung?, lett.:
wat is de weg van ons bijeenkomen, wat is de grond waar
op, de reden waarom wij bijeenkomen?).
De senina-woordvoerder antwoordt daarop, dat hij daar
over met zijn senina overleg zal plegen (arih-arih)
en
herhaalt aan hen de vraag. De senina gaan daarover met
elkaar binnen de groep in overleg. Het resultaat daarvan
wordt concluderend door hun woordvoerder meegedeeld aan
de anafeberu-woordvoerder. Hij roept deze aan en deelt
hem mee "dat men zijn woorden van zojuist heeft verstaan
en dat men daarover onderling heeft overlegd". De aan
vankelijk gestelde vraag wordt daarbij vaak woordelijk
herhaald. Vervolgens wordt daarop het resultaat van het
overleg meegedeeld, als suggestie gegoten in de vorm van
een wedervraag: "Als we nu eens het volgende deden....,
wat zoudt ge daarvan vinden?" Daaraan wordt dan nog het
verzoek toegevoegd aan de anakberu om over het geant
woorde na te denken en daarover onderling te overleggen.
De anakberu-woordvoerder bevestigt de ontvangst van
de mededeling (bijvoorbeeld door te zeggen "enggo seh",
lett.: het is al aangekomen). Hij richt zich vervolgens
tot zijn groep, herhaalt de mededeling van de seninawoordvoerder ("Onze katimbubu zei zojuist··") en roept
zijn mede-апакЬетл op daarover te overleggen (avih
kita).
Het resultaat van hun overleg deelt hij dan mee - even
tueel als voorstel geformuleerd - aan zijn katimbubu,
dit is de sentna-woordvoerder -: "Wij, uw anakberu, me
nen dat het volgende zou moeten worden gedaan...., over
legt gij daarover".
De sentna-woordvoerder op zijn beurt bevestigt de me
dedeling van de anafeberw-woordvoerder en herhaalt diens
woorden aan zijn mede-seninai
"Onze anakberu zegt dat
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wij, zijn kalimbubu, het volgende hebben gezegd.... en
dat zij menen dat het volgende dient te worden gedaan...
Wat vinden wij daarvan? Laten wij zorgen het allen hierover eens te worden" (arihta ersada).
Van het onderling
overleg dat hierop volgt, wordt dan het resultaat weer
meegedeeld aan de anafeberu-woordvoerder: "Gij hebt ons
zojuist gevraagd wat wij vonden van uw voorstel om het
volgende te doen.... Wij hebben daarover overlegd en menen dat het juist is".
De anafcberu-woordvoerder tot zijn mede-anakberu:
"Hebt
ge dat gehoord? Onze kalimbubu stemt in met wat we zojuist zeiden". Dan weer tot zijn kalimbubu (de seninawoordvoerder): "Zal ik dat dan ook aan uw kalimbubu meedelen?" Na bevestiging van de kant van de senina-woordvoerder spreekt de anafeberu-woordvoerder de kalimbubu
van belanghebbende aan (of hun tussenpersoon) en doet
hem een mededeling als de volgende: "Zojuist hebben wij
(uw anakberu menteri)
met uw anakberu het volgende besproken.... Wij zijn het erover eens, dat het volgende
dient te gebeuren.... Wat vindt gij, puang
kalimbubu,
daarvan? Overlegt gij daarover"8.
Na hun onderling overleg deelt een der kalimbubu eventueel via hun tussenpersoon de conclusie mee aan de
anakberu—woordvoerder, die als volgt zou kunnen luiden:
"Wij hebben gehoord wat ons zojuist werd meegedeeld. Als
gij allen het daarover eens zijt, dan vinden wij dat
prachtig".
De anakberu-wooxdvoerder
bevestigt dat, roept de senina-woordvoerder aan en deelt hem mede wat diens kalimbubu zojuist heeft gezegd: "Zojuist hebben we uw kalimbubu het volgende medegedeeld.... Zij zeggen het daarmee eens te zijn. Daarmee is dit dan geheel afgewerkt,
nietwaar? Wat dacht gij, dat er nog meer te bespreken
valt? Overleg dat eens met uw senina".
Hiermee is de bespreking van het onderwerp, dat ter
discussie stond afgerond. De laatste vraag is de inleiding tot een eventueel volgend onderwerp van bespreking.
Aldus kunnen in één runggun meerdere onderwerpen bespro-
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ken worden.
Op ongeveer dezelfde wijze wordt ook de runggun als
geheel besloten met beaming door eenieder van de vraag
"of we klaar zijn met ons gesprek, of er niets meer te
bespreken is overgebleven". Met de constatering dat alles "klaar" (dung) is, gaat men dan over tot een gezellige kout (informele nabeschouwing soms), tot een
gezamenlijke maaltijd, of men gaat uiteen.
Als men geen eensgezindheid heeft kunnen bereiken,
zoals in casus III het geval is, zal worden vastgesteld dat men "la dung" (niet klaar) is; het overleg
wordt beëindigd en men gaat onvoldaan uiteen. De problemen zijn niet tot een oplossing gebracht, ze blijven dus voortbestaan met alle gevolgen van dien voor
het maatschappelijk leven. Dat wil zeggen, dat steeds
opnieuw verschillende aspecten van het niet opgeloste
probleem de kop zullen opsteken (zie bijvoorbeeld casus
III); ze kunnen aanleiding zijn tot hernieuwde bespreking in een latere vunggun, of tot beroep op overheidsinstellingen (zie par. 5.3.5.3.).

5.3.5.

Uitvoering

5.3.5.1. Voorzieningen voor uitvoering
Er zijn тлпддип waarbij, vanwege hun aard, uitvoering
niet relevant is, zoals die vunggun, die gericht zijn
op erkenning of formalisering van een omstandigheid of
een feit, zoals het "officieel maken van een kind" (resmiken anak), of de "inwijding" van een huis (mengket
rumah). Er zijn ook runggun, waarbij aan de genomen be
slissing meteen uitvoering wordt gegeven, zoals het ge
val is bij de overhandiging van de vastgestelde beta
lingen terzake van huwelijkssluiting of overlijden.
In andere gevallen van runggun staan onderwerpen ter
bespreking, ten aanzien waarvan beslissingen genomen
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worden en ten aanzien waarvan in beginsel de vraag naar
uitvoering gesteld zou kunnen worden.
Hierbij moet allereerst worden opgemerkt, dat het bereiken van eensgezindheid in runggun (zie ook par. 5.4.3.)
op zichzelf al van betekenis is, al van waarde is, los
van de vraag naar uitvoerbaarheid of feitelijke uitvoering van de beslissingen. Het feit dat alle deelnemers
aan de runggun, die verschillende belangen kunnen hebben,
wier opvattingen kunnen botsen, enz., elkaar kunnen vinden in een eensgezindheid waaruit een besluit naar voren
komt, heeft al zijn betekenis voor het verder samenleven.
In de meeste gevallen van runggun vormt uitvoering van
genomen beslissingen niet een aspect waaraan in de besprekingen expliciet aandacht wordt besteed, dat als
zelfstandig onderwerp nadrukkelijk besproken wordt. Het
wordt ervaren als strijdig met de sfeer van eensgezindheid waarin men tot gezamenlijk besluit gekomen is, om
al tevoren, nog vóór er iets gebeurd is, nadrukkelijk
de mogelijkheid te overwegen, dat belanghebbende zich
niet zou houden aan de beslissingen, aan de totstandkoming waarvan deze zelf heeft meegewerkt, en wat naar aanleiding daarvan zou moeten gebeuren. Men gaat ervan uit,
dat belanghebbende zal handelen in de geest van eensgezindheid waarin in runggun de beslissing tot stand kwam.
Dat men hierop in de besprekingen niet nadrukkelijk
vooruitloopt, heeft (bovendien) ook te maken met de meer
algemene instelling van de Karo - ook op andere gebieden
van het samenleven - om eenieder zoveel mogelijk in zijn
eigen wezen te laten, om eenieder de eigen verantwoordelijkheid te laten dragen, om zich niet onnodig openlijk
te bemoeien met het doen en laten van anderen, om anderen niet tegen zichzelf te willen beschermen.
Op ongewenst handelen reageert men zolang dat kan formeel niet; het wordt soms langdurig ongesanctioneerd gelaten in de overtuiging, dat vroeg of laat een en ander
rechtgezet zal (moeten) worden. Een veelzeggende uitdrukking, die in dit verband wel wordt gebezigd, is
"besuri,
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pagi, muntahkenna" : laat hij zich maar tegoed doen, later
braakt hij alles wel uit.
Ons zijn gevallen bekend van latente conflicten, die«
zich al jaren voortslepen, in welke de houding en hetgedrag van één der betrokkenen door de samenlevingsgenoten vrijwel algemeen worden afgekeurd en bekritiseerd,
zonder dat daarop onmiddellijk formeel wordt gereageerd
(zo ook het gedrag van Rupé tegenover haar broer in casus III) .
Dat anders gehandeld kán worden dan in runggun besloten werd, is men zich intussen wel degelijk bewust. In
de besprekingen loopt men daarop impliciet vooruit door
te zoeken naar oplossingen, die in gegeven omstandigheden praktisch haalbaar, realiseerbaar geacht worden. Beslissingen in runggun sluiten doorgaans in grote mate
aan op de feitelijk bestaande toestand, hetgeen op zich
een garantie inhoudt voor nakoming van bereikte eensgezindheid. Bij de verdeling van ouderlijke nalatenschap
in casus II bijvoorbeeld, werd aan ieder díe grond toebedeeld, die betrokkene feitelijk al in gebruik had.

5.3.5.2. Sancties
In verband met runggun kan eigenlijk nauwelijks gesproken worden over sancties op niet-naleving, in de
zin van maatregelen of voorzieningen, die van toepassing zouden zijn ingeval iemand zich niet houdt aan hetgeen in runggun werd vastgesteld, om deze tot naleving
daarvan te dwingen.
De adat kent geen specifieke middelen, die tot onmiddellijke naleving van rwnjg'Mn-beslissingen kunnen dwingen. Evenmin zijn er bijzondere personen of organen in
de samenleving (in de adatsfeez),
die speciaal belast
zouden zijn met handhaving van ïnmg'g'un-beslissingen of
met toezicht op naleving daarvan. Het karakter van de
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Tunggun, die juist gericht is op het vinden van een weg
ten aanzien waarvan men eensgezind is, die aanvaardbaar
is voor de gemeenschap, laat daarvoor geen ruimte.
Men voelt zich gebonden om zich te houden aan de eenstemmigheid, aan het totstandkomen waarvan men zelf als
deelnemer aan de nmggun heeft deel gehad. Met name tegenover de anakberu, die zich de inspanning heeft getroost om het overleg tot een goed einde te voeren, en
tegenover de kali-rribubu, die de bereikte eenstemmigheid
formeel bekrachtigde, is men als belanghebbende in Tunggun verplicht.
Zou niet gehandeld worden in overeenstemming met de in
runggun vastgestelde oplossing, of in de sfeer van eensgezindheid waarin die tot stand kwam, dan zou dat in het
algemeen als een demonstratie van gebrek aan respect beschouwd worden tegenover alle deelnemers aan de runggun.
Het leidt primair tot verstoring van de maatschappelijke
orde en rust en van bestaande (of door funggun bereikte)
goede harmonische verhoudingen in de samenleving.
De reacties, die zich in de samenleving kunnen voordoen, moeten niet worden beschouwd als sancties specifiek op niet-naleving van rundún-bes lis singen, op het
niet handelen in de sfeer van de runggun, maar als algemene maatschappelijke reacties, sancties op onbetamelijk
gedrag, op gedrag dat in strijd is met de adat, met de
normen, met wat behoort en gepast is in het algemeen.
Zoals in alle kleinschalige dorpssamenlevingen zijn
ook in de Karo Batakse de meest voor de hand liggende
reacties op onbehoorlijk gedrag: sociale sancties, zoals roddel, het op ongelegen momenten en op schertsende
wijze herinnerd worden aan afkeurenswaardig geacht gedrag, het ontweken of zelfs genegeerd worden in het maatschappelijk verkeer, enz.
Typisch Karo Bataks is het handelen van anakberu, die
aan hun ernstig ongenoegen ten aanzien van een katimbubu
uiting geven, door een adat-feest dat door hun kalimbubu
wordt gegeven, te laten mislukken. Het geheel verloopt
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rommelig en slecht geordend; de beste delen van het geslachte vee blijken "verdwenen"; gelden voor bekostiging
van een en ander blijken niet te verantwoorden; de maaltijden worden bijna oneetbaar zout of kruidig gemaakt,
zodat eenieder weet dat er iets mis is tussen de anakberu en degene voor wie zij het feest verzorgen; de genodigde kalimbubu van degene die het feest geeft, wordt
niet op de juiste wijze in zijn hoedanigheid erkend:
niet op tijd het woord gegeven, een verkeerde zitplaats
gegeven en dergelijke, waardoor deze op zijn beurt weer
ontstemd kan raken, hetgeen neerkomt op het hoofd van
degene die het feest geeft.
Een kalimbubu daartegenover kan aan zijn ontevredenheid over zijn anakberu uiting geven, door niet meer te
willen verschijnen bij ceremonieën, feesten, runggun,
enz. die zijn anakberu betreffen. De verhouding tussen
hem en zijn anakberu moet al grondig verstoord zijn, wil
een kalimbubu hiertoe overgaan, omdat zo'η optreden met
een kenbaar is voor de hele samenleving en iets formeels
in zich heeft.
Als in de adat geïnstitutionaliseerde en formele vormen van sanctie zijn de volgende te beschouwen:
- saiken
{sai, lett.: weg, niet meer bestaand (van een
schuld), dit is: het verstoten van, het niet meer erkennen als kind door de ouders. In de ons bekende gevallen
stond de verstoting in verband het het sluiten van een
in de adat verboden huwelijk (bijvoorbeeld een huwelijk
tussen jongen en meisje van dezelfde merga);
- ertektek
ketang (lett.: het breken van de rotan), dit
is verstoting, niet meer erkennen door de kalimbubu van
een anakberu bij formele handeling. Dit komt neer op een
formele breuk tussen kalimbubu en anakberu. Ons zijn
geen gevallen bekend, die zich tijdens het onderzoek
voordeden. Deze beide sancties zijn in de praktijk van
het dagelijkse leven zo uitzonderlijk, dat we daarover
te weinig substantiële mededelingen kunnen doen.
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In de pre-koloniale tijd hebben nog enkele vormen van
geweld als dwangmiddel bestaan, die nu niet meer voor
komen (deels omdat ze door de koloniale overheid werden
verboden) en die we hier slechts volledigheidshalve noemen3:
- bayangken (lett.: in het blok zetten) lijfelijke gij
zeling;
- musuh Ъетдг (lett. : nachtvijand) eigenrichting om te
dwingen tot erkenning van recht;
- mengket salep (lett.: het (strijd)perk oprichten; in
het strijdperk treden) min of meer gereglementeerde oor
logvoering.
Ook als concept, als idee, hebben deze instellingen
geen betekenis meer in de praktijk van het dagelijkse
leven; er wordt nooit naar verwezen, bij velen zijn ze
zelfs niet bekend.
Een instelling die nog wel werking heeft in de prak
tijk, weliswaar niet in de zin dat die wordt toegepast,
maar als idee waaraan gerefereerd wordt, is de institu
tie aangeduid als "gejek datan ku tau" (lett.: de weg
naar de badplaats onrustig maken), die bedoeld is om
een dorpsgenoot te dwingen tot het nakomen van afspra
ken, of zich te houden aan een bepaald gedrag (zie bij
voorbeeld C.II-283).
De institutie moet uit drie fasen bestaan hebben:
1. blokkeren van de ingang van het adathuis
waar betrok
kene woont: in de kwestie tussen de twee individuen ra
ken aldus ook de overige huisbewoners betrokken;
2. blokkeren van de weg naar de badplaats, waardoor een
nog grotere groep van mensen daarin wordt betrokken;
3. blokkeren van de toegangsweg naar het dorp, waardoor
de kwestie een dorpsaangelegenheid is geworden.
Het beroep dat in de huidige tijd kan worden gedaan
op bestuurlijke en rechterlijke instellingen van de na
tionale overheid, en waarop we in de volgende paragraaf
kort in zullen gaan, werkt in de dorpssfeer vaak meer
als "drang"middel, niet alleen om tot naleving van
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runggun-besluiten te dwingen, maar ook om aandrang uit
te oefenen om in vunggun tot eensgezindheid te geraken
ten aanzien van een probleem (zie bijvoorbeeld C.III455, 457).
5.3.5.3. Beroep op overheidsinstanties
Beroep op instanties van de nationale overheid zal
worden besproken tegen de achtergrond van eenzelfde beperking, als welke gold bij de uiteenzetting van sancties: beroep op overheidsinstanties is niet een specifiek gevolg van niet-naleving van vunggun (om daarmee
naleving, handhaving af te dwingen), maar het is een mogelijkheid die in allerlei gevallen in beginsel door
eenieder kan worden gebruikt om recht te zoeken.
Een uitputtende behandeling van de organisatie van
deze instellingen, hun bevoegdheden, werkwijze, enz.
valt buiten het kader van deze studie, die zich beweegt
in de sfeer van de adat. Het bestaan van overheidsinstanties en de mogelijkeheid van beroep daarop kan echter niet geheel buiten beschouwing blijven, omdat dit
zijn invloed heeft in de sfeer van het samenleven op
dorpsniveau, met name op de behandeling van geschilmatige problemen.
Ten eerste werkt de mogelijkheid van beroep op overheidsinstanties mede als drijfveer om in runggun (met
name die welke in het teken van een geschilmatig probleem staan) tot eensgezindheid te komen en aldus de
problemen "in eigen beheer", naar eigen iazicht op te
lossen. Immers, door het inroepen van de bemoeienis van
een overheidsinstantie, zo weet men, "geeft men de zaak
uit handen", men heeft daarop geen greep meer, de dingen
gebeuren "van hoger hand".
Ten tweede draagt het ertoe bij, dat na de runggun gehandeld zal worden in de sfeer van de in runggun tot
stand gekomen eensgezindheid. Als men handelt in strijd
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daarmee, dan is de kans groot dat degenen die dat niet
dulden, of daardoor benadeeld worden, zich zullen wenden
tot een overheidsinstantie.
Hieronder zullen we beknopt aandacht besteden aan die
overheidsinstanties, die in de praktijk worden betrokken
in problemen die zich voordoen in de dorpssamenleving.
In de eerste plaats zijn dat de bestuurlijke organen:
het dorpshoofd (kepala kampung) en de sub-districtsbestuurder (oamat), die in de praktijk meestal als eerste,
meest voor de hand liggende en gemakkelijkst bereikbare
instanties benaderd worden. Naast hun bestuurlijke functies hebben zij tot taak om in geval van conflicten te
proberen een verzoening (perdamaian) tussen partijen te
bewerken. Meestal pas na hun tussenkomst wordt beroep
gedaan op de rechtbank (Pengadilan
Negeri).
Dorpshoofd (kepala kampung)
Het dorpshoofd wordt door dorpsbewoners benaderd voor
behandeling van klachten en conflicten, die door betrokkene als kritisch worden ervaren en ten aanzien waarvan
deze van hem als dorpshoofd een onmiddellijk en afdoend
optreden verwacht.
Daarvan kunnen uit de praktijk voorbeelden als de volgende worden aangehaald:
- door iemand wiens te velde staande gewassen door de
karbouwen van een ander waren opgevreten, werd op het
dorpshoofd een beroep gedaan, teneinde verzekerd te zijn
dat de vergoeding van schade zou plaatsvinden en niet
verder op problemen zou stuiten;
- de runggun waarover casus III handelt, vindt zijn oorsprong in de eis, door één der partijen voordien ingesteld bij het dorpshoofd, dat· de ander huur zou betalen
voor de grond die hij gebruikte;
- de tussenkomst van het dorpshoofd - en later van de
sub-districtsbestuurder - werd ingeroepen door iemand,
die een huis bouwde dat deels de plaats innam waar vroeger een aáathuis had gestaan. De voormalige bewoners
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verzetten zich tegen de voortgang van de bouw.
Voor dergelijke aangelegenheden wordt het dorpshoofd
op ongeregelde momenten aangeklampt. Met name in de kleinere dorpen (zoals de onderzochte) is het niet gebruikelijk, dat het dorpshoofd er een spreekuur op na houdt
voor behandeling van dit soort aangelegenheden. Hij
wordt, al naar de mensen daaraan behoefte hebben, door
hen thuis opgezocht, of op het veld, of waar hij zich
ook mag bevinden. Meestal zeer informeel wordten de
problemen aan hem voorgelegd, zonder bijzondere vormvereisten, echter meestal wel in een nadrukkelijke sfeer
van beslotenheid (men hangt niet graag de vuile was buiten en wil voorkomen dat anderen (met name de "tegenpartij") te vroeg op de hoogte is van wat men van plan is.
De behandeling van dergelijke klachten is dan ook goeddeels onttrokken aan waarneming van buiten af.
Als een geschil aan het dorpshoofd wordt voorgelegd,
probeert hij doorgaans om zich in eerste instantie te
onttrekken aan inmenging daarin; als het enigszins kan,
zal hij zich daarmee niet willen bemoeien. Voor hem betekent dit immers extra werk en moeite, meer nog: hij
wordt mede-verantwoordelijk voor de verdere loop van de
gebeurtenissen.
Als het hem niet lukt om zich buiten de kwestie te
houden, dan, zo blijkt in de praktijk, kan hij het volgende doen (zie ook casus III):
- proberen partijen ertoe te brengen door middel van
runggun hun problemen gezamenlijk op te lossen;
- proberen zelf tussen partijen een verzoening tot stand
te brengen;
- de kwestie voorleggen aan de sub-districtsbestuurder;
- partijen aanraden de kwestie voor te leggen aan de
rechtbank.
In de praktijk wordt meestal eerst een poging tot verzoening (Indon.: perdamaian)
gedaan. Het dorpshoofd kan
daarbij optreden als "tussenpersoon": de klacht van de
een aanhoren, vervolgens de ander bezoeken en die zijn
verhaal laten doen, zoeken naar gronden waarop beiden
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tot elkaar zouden kunnen worden gebracht.
Hij kan ook beide partijen bij zich "ontbieden" ten
einde in een rechtstreeks gesprek te proberen een op
lossing te bereiken. Vaak laten in zo'η geval de par
tijen zich vergezellen door een anakbevu.
Bij een poging tot verzoening (perdamaian) heeft het
dorpshoofd de leiding. Hij probeert door onderhandeling
de partijen tot overeenstemming te laten komen; ook wel
kan hij proberen aan de partijen een door hem wenselijk
geachte gedragslijn op te leggen. Het gebeurt nogal
eens, dat hij hierbij zijn gewicht als overheidsfunc
tionaris laat gelden om daarmee de onderhandelingen tot
het gewenste resultaat te brengen.
In zijn poging de partijen te verzoenen staat hij ech
ter alleen, dat wil zeggen hij ontbeert de steun van de
senina, anakberu en kalimbubu, die, zoals in runggun
het geval is, een oplossing bewerken en volledig maken.
Dit kan het volgende inhouden:
- de oplossing van het conflict, die het gevolg is van
een perdamaian wordt niet gedragen door de gemeenschap.
Dit zal praktisch geen problemen opleveren, indien in
derdaad de problemen zijn opgelost, de wereld uit zijn
•en er weer een toestand van rust en harmonie bereikt is
in de samenleving (men niet meer hoeft te leven met de
angst voor dreiging van ruzie en onenigheid) en het
conflict, dat tot onaangename opwinding en onrust leidt,
maar is weggenomen;
- de bereikte perdconaian-oplossing
stamt niet uit de ge
meenschap waarvan betrokkenen deel uitmaken. Daarin
schuilt het gevaar, dat de overeenstemming die in per
damaian is bereikt, niet voldoende doordacht, evenwich
tig, van alle kanten bekeken is, zoals dat het geval is
met de oplossing die het resultaat is van runggun. Het
bereiken van een verzoening en de naleving daarvan is
in sterke mate afhankelijk van de individuele belangen
van de partijen en hun bereidheid aan de andere tege
moet te komen: een en ander speelt zich enkel af tussen
hen individueel, de bindende kracht die uitgaat van
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beslissing door de gemeenschap in vunggun ontbreekt daaraan.
Een conflict wordt doorgaans niet onmiddellijk aan de
sub-districtsbestuurder of de rechtbank voorgelegd, maar
pas nadat een eerste poging tot verzoening door het dorpshoofd in de dorpssfeer mislukt is.
Blijken de partijen niet tot overeenstemming te brengen, dan kan hij besluiten de kwestie voor te leggen aan
de sub-districtsbestuurder. Hij blijft dan in de behandeling van het geschil betrokken (zie hieronder).
Als partijen besluiten hun geschil te onderwerpen aan
het oordeel van de rechter, dan staan zij daar als partijen tegenover elkaar, het dorpshoofd heeft dan niet
meer rechtstreeks met de kwestie te maken. Hoogstens
wordt hij nog door de rechtbank gebruikt voor het doorgeven van berichten aan partijen, als toezichthouder (op
uitvoering van vonnis), of als getuige (in zijn hoedanigheid van dorpshoofd).
Sub-districtsbestuurder (camat)
Deze staat al veel verder van de dorpelingen af dan
het dorpshoofd. Hij houdt kantoor in de regionale marktplaats en heeft een staf van ambtenaren en klerken. Wekelijks ontvangt hij bij gelegenheid van de markt, die
door de mensen uit de omliggende dorpen druk wordt bezocht, de dorpshoofden uit zijn gebied. Bij die gelegenheid leggen dezen eventuele geschillen ter behandeling
aan hem voor.
Hoe de sub-districtsbestuurder daarmee verder handelt,
is in grote mate afhankelijk van zijn persoonlijke instelling. Ook hem ontbreekt het, evenals het dorpshoofd,
aan duidelijke middelen om geschillen te beslechten:
ook hij heeft formeel geen middelen om partijen in geschil te dwingen; ook hij kan slechts trachten een verzoening tot stand te brengen. Als informeel middel werkt
daarin wel zijn hogere status in de bestuurlijke hiërarchie mee: zijn woord heeft soms meer gezag (men ervaart
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de grotere macht erachter) dan dat van het dorpshoofd.
Het is gebruikelijk dat de sub-districtsbestuurder de
kwestie voor oplossing eerst terugverwijst naar het dorp,
waardoor deze weer neerkomt op de schouders van het dorpshoofd. Pas als dat geen oplossing blijkt te geven, kan
hij zelf proberen een verzoening (perdamaian)
te bewerken, waartoe hij partijen, vergezeld door het dorpshoofd,
op zijn kantoor ontbiedt.
Ten aanzien van zijn werkwijze en het eventueel daaruit voortkomende resultaat, valt hetzelfde op te merken
als wat al met betrekking tot het dorpshoofd werd uiteengezet. Met dit verschil echter, dat de sub-districtsbestuurder nóg verder af staat van de omstandigheden,
waarin het geschil zich voordoet en de mensen die daarin betrokken zijn.
Het komt ook wel voor, dat de sub-districtsbestuurder
voor het beslechten van een geschil naar het dorp komt
en ter plaatse de toestand "schouwt" en tracht een verzoening te bewerkstelligen, of om, zonder verzoening,
een beslissing in het geschil te geven.
De beslissing die hij in zo'n geval geeft, heeft in
sterke mate het karakter van beoordeling van eis en verweer, en resulteert dan ook min of meer hierin, dat de
één in het gelijk gesteld wordt, "wint", de ander ongelijk krijgt, "verliest", moet toegeven. In runggun tracht
men dit juist zoveel mogelijk te voorkomen.
Wat bij zijn beoordeling zoal meewerkt, is niet altijd
duidelijk. Het resultaat is dat degene, ten gunste van
wie de beslissing werkt, zich gesteund weet door de macht
van de overheid, die vertegenwoordigd is in de sub-districtsbestuurder, waarmee men verder kan uitvoeren wat
men aanvankelijk voor ogen had, eventueel zonder zich
iets gelegen te laten liggen aan de onrust die dit, door
bezwaren van anderen, in de samenleving ten gevolge zou
kunnen hebben.
De rechtbank (Pengadilan Negeri)
De Pengadilan Negeri (die we verder "rechtbank" zullen
noemen) is de laagste instantie van de op westerse leest
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geschoeide formele rechterlijke organisatie, waarin de
"Pengadilan Tinggi"
("gerechtshof") als beroepsinstantie
te beschouwen is en de "Mahkamah Agung" ("Hoge Raad")
als cassatierechter.
Hierboven (hoofdstuk 1) werden deze instellingen al
in het kort besproken. Het valt buiten het kader van
deze studie om een uitputtende behandeling te geven
van de organisatie van rechtspraak, het procesrecht en
het toe te passen (en toegepaste) materiële recht in de
overheidssfeer10. We beperken ons tot het belichten van
enkele aspecten, waarin de doorwerking zichtbaar is van
geschilbeslechting naar overheidsrecht in de dorps(adat)sfeer en omgekeerd.
De formeel juridische verbindingen tussen besluitvorming naar adat in vunggun en de rechtspraak naar overheidsrecht bestaan uit slechts zeer dunne draden: het
is niet duidelijk of en in hoeverre de instellingen
van de adatsfeer
formeel deel uitmaken van de organisatie van rechtspraak naar overheidsrecht. Wel is duidelijk, dat in concrete gevallen de adat-instellingen
(senina,
anakberu en каЫтЪиЬи in runggun), die zich
in de dorpssfeer met de behandeling van een geschil heb
ben beziggehouden, slechts bij uitzondering als zodanig
in de procedure naar overheidsrecht betrokken worden.
Aan eenieder die betrokken is in een geschil staat de
mogelijkheid open om een beroep te doen op de rechter,
zonder formeel verplicht te zijn tevoren de kwestie in
de dorpssfeer te laten behandelen. Doorgaans is echter
aan een kwestie al aandacht besteed in runggun of perdamaian (verzoening), voordat die aan de rechtbank
wordt voorgelegd (zie boven).
In de dorpssfeer staat men in het algemeen ambivalent
tegenover het doen van een beroep op de rechter. Het
wordt algemeen afkeurenswaardig gevonden om elkaar als
samenlevingsgenoten en verwanten in de rechtbank te
"ontmoeten" en te bestrijden (¿wnpa pengadilan).
Bovendien ziet men op tegen de ondoorzichtige, kostbare en
meestal langdurige procedure.
Anderzijds komt het vaak genoeg voor, dat mensen als
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in een opwelling zich tot de rechter richten, gefrustreerd door hoog oplopende emoties rond een conflict,
waarin zij betrokken zijn. En vaak is de toestand waarin
het geschil verkeert zodanig, dat juist behoefte bestaat
aan iemand, die een afdwingbare, definitieve beslissing
geeft, die "de knoop doorhakt".
Men beseft, dat door een beroep op de rechter de behandeling van de kwestie uit handen wordt gegeven, dat
die uit de sfeer van het dorp raakt en dat men in veel
mindere mate directe invloed kan uitoefenen op de gang
van zaken en de inhoud van de beslissing, dan bijvoorbeeld in runggun mogelijk is. Men heeft geen inzicht in
de dingen die gebeuren kunnen in de sfeer van de rechtbank, met haar imponerend decorum van rechters in toga,
eventueel met gestudeerde advocaten en niet-gestudeerde
rechtsbijstandsverleners (pokvol·), welke mogelijkheden
en moeilijkheden zich daar kunnen voordoen; men beheerst
de te volgen procedures niet.
De behandeling van de kwestie kan langdurig zijn, sommige procedures strekken zich uit over meerdere jaren
vóór daarin een beslissing genomen wordt. Herhaaldelijk
zal men gedurende die tijd vanuit het dorp naar de
rechtbank moeten reizen om op de zittingen aanwezig te
zijn. De kosten die daaraan verbonden zijn, kunnen hoog
oplopen, niet alleen aan uitgaven voor reizen, verblijf
voeding, eventueel getuigen, enz., maar vooral ook vanwege de betalingen die gevraagd worden om de procedure
gevoerd (en/of gewonnen) te krijgen.
In de volgende punten wordt gewezen op enkele aspecten van het contrast tussen de procedure naar overheidsrecht en die naar adat
(runggun).
- de rechter staat buiten en boven partijen;
- het proces wordt voor een groot deel op schriftelijke
stukken gevoerd;
- de senina, anakbevu en kalirribubu van betrokkenen, die
in runggun deel hebben in het totstandkomen van een
eensgezinde oplossing, worden in de procedure voor de

-225-

-

-

-

-

rechtbank gereduceerd tot "getuigen", als ze al gehoord worden Want indien - naar graden gerekend - hun
verwantschappelijke betrekking met partijen in geschil
té nabij is, dan worden ze zelfs als getuigen niet
eens gehoord;
bij het geven van de beslissing door de rechter is
niet in beginsel relevant of de partijen met die beslissing instemmen; hebben zij bezwaren, dan staat
het hen vrij daartegen in hoger beroep te gaan;
de kwestie wordt gereduceerd tot geschil enkel tussen
partijen, alleen partijen aangaand zonder adequate
behartiging van belangen van de gemeenschap, die erbij betrokken is (sangkep si
telu);
de beslissing die wordt gegeven houdt in beginsel
slechts beslechting van het geschil in formele zin in
(het vaststellen van de rechtsposities en het beslissen op grond daarvan), niet het oplossen van de maatschappelijke problemen, die daarmee verbonden zijn,
met name herstel van de goede betrekkingen tussen
partijen onderling en herstel van de door het conflict eventueel geschonden maatschappelijke verhoudingen;
in veel mindere mate dan de gemeenschap in runggun is
de rechter in staat om adequaat rekening te houden
met allerlei aspecten van de kwestie, die mogelijk
voor de samenleving van belang zijn o n verschillende
omstandigheden rond de kwestie (hoe en waarom ontstond
het geschil, wat is de eigenlijke kern, enz.).

Anderzijds werkt in de procedure voor de rechtbank
(naar overheidsrecht) de adat door.
De meeste rechters aan de rechtbank in Kaban Jahé zijn
zelf Karo, die grootgebracht zijn in de aáat-samenleving en die, ondanks hun op westers recht gerichte universitaire studie11, veel van deze adat behouden hebben
in hun denken en handelen. Meer dan niet-Karo buitenstaanders verstaan zij de mensen en hetgeen hen beweegt,
de opbouw van hun samenleving en - vooral - de betekenis
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van (verwantschappelijke) banden tussen hen. Ofschoon de
invloed hiervan moeilijk te meten en exact uit te drukken is, is die niet te onderschatten.
Ook in formele zin werkt de adat van de dorpssfeer
door in de overheidsrechtelijke procedures. Het behoort
tot de taak van de rechter te proberen partijen tot een
schikking te bewegen. Aan het begin van de eerste zitting vraagt de rechter of partijen pogingen hebben gedaan om onderling tot een vergelijk te komen, op zijn
minst als formaliteit om daarna te kunnen overgaan tot
de orde van de gerechtelijke procedure. Deze verificatie kan echter een reële betekenis hebben: herhaaldelijk
gebeurt het dat een rechter, die de indruk heeft dat
geen (serieuze) pogingen daartoe werden gedaan, een zaak
terugverwijst voor (hernieuwde) behandeling in de dorpssfeer : door partijen onderling (perdamaian)
of in runggun.
Het komt ook wel voor, dat de rechtbank te velde zitting houdt, de situatie in schouw neemt en getuigenverklaringen aanhoort. Daarbij kan in nauwer contact met de
mensen in hun eigen omgeving op meer concrete wijze aan
het conflict aandacht besteed worden. Of (en hoe) dergelijke zittingen te velde plaatsvinden, is mede afhankelijk van de instelling van de rechter en de bereidheid
van partijen om de daaraan verbonden kosten te betalen.
Tenslotte zijn er gevallen, een spectaculair voorbeeld
daarvan is de kwestie rond het land van Kerenda1 , waarin de rechter ter oplossing van het aan hem voorgelegde
geschil beveelt een runggun te houden, die door hem
wordt bijgewoond en waarvan hij het resultaat (als eensgezindheid bereikt wordt) overneemt, formaliseert in
een rechterlijke uitspraak. De oplossing van het probleem zelf ligt in de handen van partijen in geschil en
de deelnemers aan de runggun om hen heen; aan de beslissing, die zij in eensgezindheid tot stand brachten, wordt
de kracht van een rechterlijke uitspraak gegeven door de
rechter.
Deze manier van doen is ons inziens, wat Karo Batak
betreft, te beschouwen als "beroepsrechtspraak naar adat—
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recht" in de letterlijke zin van het woord. Met deze
wijze van rechtspleging is de naam verbonden van de toenmalige president van de rechtbank (Ketua Pengadtlan
Negeri)
te Kaban Jahé, R.I.M. Perangin-angin, die in meerdere gevallen (onder andere in het geschil rond het
land van Kerenda) op deze wijze geschillen behandelde.

5.4.

Beginselen en doel van de procesvoering

5.4.1. Inleidend
In zijn uiteenzetting van musyawarah
als de vorm van
besluitvorming, die de verscheidene adat-gemeenschappen
door heel Indonesië al sinds eeuwen gebruiken, formuleert Koesnoe aan de hand van de Sasakse begundem een
vijftal beginselen, die het proces van besluitvorming
beheersen1^.
Deze beginselen, die beknopt kunnen worden aangeduid
als: -vrijheid van meningsuiting, -relevantie van bijdrage, -gerichtheid op gemeenschappelijk belang, -betamelijkheid in houding en spreken en -respect voor de
beslissing, zijn in hun algemeenheid ook toepasbaar op
de Karo Batakse (variant van rmsyawarah)
runggun1^.
In
enkele kanttekeningen zal worden gewezen op de typische
betekenis ervan in de Karo Batakse runggun
(par. 5.4.2.)
Ze regelen het verloop van het proces, dat gericht is
op het bereiken van een zogenaamde "bolheid van willen",
de "kebulatan
kehendak"15,
de "roundness of wills and
ideas' , waarmee onzes inziens de Karo Batakse concepten "kuh sangkep"
(volledigheid) en "sado. avih"
(eensgezindheid) te identificeren zijn (par. 5.4.3.) .

5.4.2. Processuele beginselen
Bij de behandeling van ieder van de beginselen die we
hieronder geven, gaan we uit van de omschrijving, zoals
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die door Koesnoe gegeven werd en de weergave daarvan
voor Karo Batak door Van den Steenhoven. Waar de term
begundem gebruikt werd, hebben we die, ten behoeve van
de meer algemene geldigheid van de omschrijving, vervangen door een neutraler begrip als: formele bespreking,
gemeenschappelijke bespreking, of waar mogelijk de term
geheel weggelaten.
1. Vrijheid van meningsuiting. ledere deelnemer aan de
formele besprekingen kan zijn opvattingen ten aanzien
van het probleem uiteenzetten op een voor hem zo bevredigend mogelijke wijze.
Zoals hierboven uiteengezet (5.3.2.) kan het overleg
in runggun onderscheiden worden in dat van formeel en
dat van informeel karakter (respectievelijk de gesprekken
tussen de groepen, lopend via de woordvoerders en de gesprekken binnen de groepen). Wat de Karo Batakse runggun
betreft moet de werking van dit eerste beginsel zó worden begrepen, dat iedere deelnemer vrij is zijn mening
te uiten in het informele overleg binnen de groep waarvan hij deel uitmaakt. Deze vrijheid heeft men in veel
mindere mate in het formele overleg met de andere groepen, dat verloopt via de woordvoerders.
Toch komt het in de praktijk veelvuldig voor, dat men
vanuit zijn groep rechtstreeks een andere groep of individuele leden daarvan aanspreekt. Dit wordt gedaan bij
wijze van herhaling of nadere toelichting op hetgeen
door de eigen woordvoerder formeel naar buiten de groep
werd meegedeeld. De rechtstreekse mededeling ligt als
het ware in het verlengde daarvan.
In de gevallen echter waar de "rechtstreekse informele" communicatie het karakter van een wezenlijke discussie aanneemt, is het gevaar aanwezig dat een niet door
het гшдаіт-тесііапізте gecontroleerd en geleid twist
gesprek of conflict ontstaat (zie bijvoorbeeld C.III297/311, 459/466).
Anderzijds komt het in de praktijk voor, dat de woord
voerders in hun hoedanigheid (van woordvoerder) spreken,
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maar dat informeel, "off the record" bedoelen. Zoiets
echter wordt meestal uitdrukkelijk kenbaar gemaakt.
2. Relevantie van bijdrage. De discussies dienen zich
bij het onderwerp te houden (niet van het onderwerp af
te dwalen); daartoe is van de deelnemers vakkundigheid
en capaciteit vereist.
Ten aanzien hiervan kunnen twee aantekeningen worden
gemaakt :
a_. Het bij het onderwerp van de discussie blijven kan
niet anders betekenen dan dat het probleem, voorbespreking waarvan men in runggun is bijeengekomen, tot oplossing wordt gevoerd. Het houdt niet in, dat de besprekingen enkel beperkt dienen te blijven tot wat aanvankelijk
als het probleem werd geformuleerd en tot de reikwijdte
die daarbij werd aangegeven: wie zal bepalen wat "het"
probleem is? Het overleg kan zich uitstrekken over al
die kwesties, die gedurende de besprekingen opkomen.
Wat het probleem is, blijkt afhankelijk van het algemene bevinden van de deelnemers in de loop van de runggun. Het is aan hen gezamenlijk om de grenzen daarvan
te bepalen, om vast te stellen wat wél en wat níet besproken zal worden (zie casus III als voorbeeld van wat
zoal in het kader van het "hoofdprobleem" besproken
wordt).
b. Vakkundigheid en capaciteit kunnen hoedanigheden zijn,
die vereist worden van deelnemers aan overleg binnen een
instelling als de krama (raad van oudsten), zoals beschreven door Koesnoe. Het kan niet in dezelfde zin een
vereiste zijn voor deelnemers in de Karo Batakse runggun
waar verwantschappelijke banden primair het criterium
zijn voor deelname (zelfs voor verplichting tot deelname) en die zich niet afspeelt in een permanent college
van eliten zoals de krama. Alleen van de woordvoerders
wordt een meer dan gemiddelde vakkundigheid en capaciteit vereist.
In de praktijk is ieder volwaardig lid van de samenleving herhaaldelijk als deelnemer betrokken in
runggun.
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Eenieder dient dan ook, om als volwaardig lid van de sa
menleving beschouwd en gerespecteerd te worden en om te
kunnen opkomen voor wat hij belangrijk vindt, ervoor te
zorgen dat hij in staat is in runggun te functioneren.
Wie dat niet kan of niet wil, staat in vele opzichten
buiten het maatschappelijk gebeuren en telt daarin niet
mee.
Het vereiste van een zekere bekwaamheid kan niet ont
kend worden, maar deze bekwaamheid moet dan gezocht wor
den in bijvoorbeeld: een bescheidenheid in optreden en
spreken, ontvankelijkheid voor de opvattingen van anderen
vooral van hen die bekend staat "het beter te weten",
tact in spreken, ervaring.
3. Gerichtheid op gemeenschappelijk belang. Volgens het
derde beginsel moet ieder betoog gebaseerd zijn op de wil
een bijdrage te leveren tot het vinden van een goede op
lossing. De kern daarvan is: het gericht zijn op het ge
meenschappelijk belang. Dit houdt in, dat het overleg
niet enkel een belangenstrijd op individueel of groeps
niveau kan zijn.
Wanneer het enkel eigenbelang zou zijn waarop men zich
richt - hetgeen in de praktijk wel voorkomt - dan zal
per definitie de runggun mislukken (zie bijvoorbeeld ca
sus III) .
Het meewerken van eigenbelang is overigens zeer wel
mogelijk, zonder dat de runggun zijn karakter verliest
of aan gehalte als gemeenschappelijk overleg inboet.
Daarvoor kent de adat eigen kanalen en evaluaties waar
langs eigenbelang, macht, enz. kunnen meewerken (zie on
der, par. 5.5.1.).
Het vage begrip "gemeenschappelijk belang" krijgt in
het kader van runggun vorm in het concrete belang, dat
de bij de runggun betrokken gemeenschap van senina,
anakberu en каЪгтЪиЪи (de sangkep si telu) heeft bij het
bereiken van eensgezindheid (sada ari-h) ten aanzien van
de oplossing van het probleem.'Het primair belang van de
in runggun betrokken gemeenschap is het bereiken van
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eensgezindheid, in het proces waarvan de meer abstracte
belangen (van de samenleving) worden betrokken (zie par.
5.5.3.).
Gezien de achtergrond van de Karo Batakse maatschappelijke ordening, die gebaseerd is op verwantschap (zie
hoofdstuk 2), moet "gemeenschap" hier worden verstaan
als: de verwantschappelijke drieëenheid (de sangkep si
telu) rond een individu of een groep, vanaf jabu (gezin)
tot en met kuta (dorp) en alle daartussen voorkomende
vormen.
4. Betamelijkheid in houding en spreken. ledere deelnemer moet zowel in houding als spreekwijze de betamelijkheid in acht nemen die de adat veriest.
In de Karo Batakse runggun is één van de bepalende
factoren voor de houding der deelnemers de verwantschappelijke hoedanigheid waarin zij aan de besprekingen
deelnemen: als senina,
als anakberu, of als katimbubu
(van belanghebbende(n)).
De groep der senina is katimbubu ten opzichte van de
groep der anakberu, en anakberu ten opzichte van de groep
der kalimbubu.
Schematisch:

Wij wijzen erop, dat de persoonlijke verwantschappelijke verhoudingen tussen ieder der deelnemers onveranderd gehandhaafd blijven:
- binnen de groepen der anakberu en die der kalimbubu
zijn er personen die eikaars senina zijn, anderen weer
staan tot elkaar in verhouding als anakberu en kalimbubu
- het is zeer wel mogelijk dat iemand, die in de runggun deelneemt als kalimbubu, de anakberu is van iemand
die deelneemt als anakberu.

-232-

De aan deze verwantschappelijke hoedanigheden inherente
gedragswijze, respect- en dienstbaarheidsverhoudingen en
verantwoordelijkheden (zie hoofdstuk 2) tekenen het op
treden zowel van de ene groep ten opzichte van de andere,
als van de leden binnen ieder van de groepen ten opzichte
van elkaar (zie ook par. 5.3.3.).
5. Respect voor de beslissing. Vastgestelde beslissingen
moeten in en buiten de zitting gerespecteerd worden. In
de Sasakse begundem staat dit in nauw verband met de ver
heven persoonlijkheid en de goede kennis van de adat die
bij de leden van het overlegorgaan, de krama (raad van
oudsten), verondersteld wordt*7.Bij de Karo Batak ont
breekt een dergelijk permanent orgaan met hoogwaardige
leden.
Hier is het in de eerste plaats de verhevenheid van
de institutie kalimbubu (en niet primair van de optreden
de persoon), die vraagt om het respecteren van hetgeen
in rimggun onder toehoren van de kalimbubu en met hun
toestemming werd vastgesteld. Daarnaast is het ook het
respect voor de bemoeienis van de апакЪе и, die er als
zodanig primair verantwoordelijk is dat een zo goed mo
gelijke oplossing tot stand komt (zie par. 5.3.5.).
De eensgezindheid die in runggun bereikt wordt tussen
alle deelnemers, zowel binnen de groepen tussen indivi
duen als tussen de groepen, is op zich al een bindende
factor voor wat betreft naleving van het vastgestelde.
5.4.3. "Volledigheid" en "eensgezindheid"
In de Karo Batakse procedure van formele besluitvorming
springen twee elementen in het oog, die voorwaarden zijn
voor de totstandkoming van in de (betreffende) gemeen
schap gezaghebbende besluiten: volledigheid en eensge
zindheid. Beide begrippen, die nauw met elkaar verbonden
zijn, worden als volgt onderscheiden.
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Het begrip "volledigheid" wordt tot uitdrukking ge
bracht in de term "kuh sangkep"·
de verwantschappelijke
eenheid van seni-па, anakberu en kalimbubu (sangkep si
telu) is volledig. Dat wil zeggen: niet alleen wat be
treft de betrokkenheid in een voorkomend geval van de
drie categorieën als zodanig, maar ook van alle personen daarbinnen die met onderhavige kwestie te maken
hebben, die daarin betrokken dienen te worden. Deze
betrokkenheid houdt in: zowel het aanwezig zijn bij de
besprekingen, als het feitelijk in het overleg (kunnen)
meespreken: het deelhebben aan de totstandkoming van de
beslissing.
Een voorbeeld van de werking van dit idee van volledigheid is te vinden in bijvoorbeeld casus II, waar men
meteen aan het begin van de besprekingen al vaststelt
dat één van de каЪьтЪиЪи, die in de besluitvorming in
casu betrokken dient te zijn, afwezig is. Pas nadat hij
zich gevoegd heeft in de kring waarin het overleg plaats
vindt, wordt het overleg heropend door herhaling van
het even tevoren geopperde voorstel.
Het begrip "sada avih" kan het best worden weergegeven
met "eensgezindheid". De term wordt in verschillend ver
band in iedere besluitvormingsprocedure veelvuldig ge
bruikt (in casus II bijvoorbeeld 50 maal).
Globaal gezien is het verband waarin de term gebruikt
wordt tweeledig:
- de aansporing tot overleg (teneinde te komen tot eens
gezinde opvattingen) in uitdrukkingen als агъЬ. kam,
gelah ersada avihndu (overlegt gij, opdat gij een zijt
van mening);
- ter vaststelling dat allen tot een eensgezinde opvat
ting zijn gekomen, waarmee het besluit gevormd is, bij
voorbeeld adi enggo ersada avihta,
enggo dung (als we
al een van mening zijn, dan is het klaar).
De eensgezindheid welke voortdurend gezocht wordt, is
zowel die binnen ieder der groepen afzonderlijk (tussen
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de tot de groep behorende individuen), als die binnen de
run^un-vergadering, dat wil zeggen binnen de sangkep si
telu als zodanig (tussen de groepen die gezamenlijk de
eenheid vormen waarbinnen het overleg zich afspeelt).
Het komt ons voor, dat het idee van de volledigheid
(kuh sangkep) en dat van de eensgezindheid (sada avih.)
tezamen in de Karo Batakse runggun datgene is, wat door
Koesnoe wordt aangeduid met het begrip kebulatan
kehendak (de "bolheid" van willen).

5.5.

Beginselen van besluitvorming

5.5.1. Inleidend
Na de beginselen te hebben geformuleerd, die de wijze
van besluitvorming, het proces van totstandkomen van een
besluit beheersen, komt hieronder aan de orde de vraag
naar de criteria welke aan een concrete beslissing ten
grondslag liggen, hetgeen wel met het bij ons bekende
begrip "rechtsvinding" kan worden geassocieerd.
Wij hebben de stellige indruk, dat het totstandkomen
van een beslissing in de sfeer van de Karo Batakse adat
(door middel van runggun) het best kan worden verstaan
aan de hand van de theorie, die onlangs door Koesnoe
werd ontwikkeld met betrekking tot de problematiek van
rechtsvinding naar adat in het algemeen. Volgens Koesnoe wordt een besluit gevormd door de werking van zogenaamde "operationele beginselen" ("betamelijkheid",
"vredelievendheid", "harmonie") (5.5.2.).
Aan het eind van dit hoofdstuk zullen wij summier
enige momenten uit de casus I tot en met III belichten
(5.5.3.), teneinde de totstandkoming van enkele beslissingen daarin aan de hand van bovenbedoelde werkingsbeginselen inzichtelijk te maken.
Een volledige analyse van de aan deze studie toegevoegde drie casus zal het onderwerp zijn van latere afzonderlijke behandeling.
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Hier is het wellicht de plaats om te anticiperen op
tegenwerpingen welke wel worden gemaakt ten aanzien van
deze problematiek. Te menen dat het louter ideële overwegingen als "saamhorigheid", "vredelievendheid" (en
dergelijke) zouden zijn, die de besluitvorming (en het
samenleven) der Karo beheersen, zou illusoir zijn.
Deze besluitvorming te willen zien, anderzijds, als
een façade waarachter de hoofdbeslissing in feite al gevallen is, waarin al tevoren de uitslag bedisseld is op
grond van machtsuitoefening, eigenbelang, enz., kan
evenmin in redelijkheid worden geconcludeerd.
Tussen deze twee uitersten beweegt zich, ook bij de
Karo, het menselijk leven (ook in het vormen van een
beslissing) met zijn brede gamma aan mogelijkheden,
waarin al dergelijke verschijnselen een rol kunnen spelen.

5.5.2. Operationele beginselen
De plaats en de betekenis van een beslissing in de
adat(rechts-)sfeer is een andere dan die in het Nederlandse recht, waar in de beslissing een regel besloten
ligt, die zou dienen te gelden in soortgelijke toekomstige gevallen.
Koesnoe heeft onlangs betoogd dat naar adatrecht
zulke
"substantieve normen", die in gelijke gevallen gelijkelijk gelden, misschien wel helemaal niet bestaan18.
Ons onderzoek heeft ons geleid tot de overtuiging dat
voor het begrijpen en verstaan van een beslissing in de
sfeer van de Adat Karo gedacht kan worden in de door
Koesnoe's theorie aangegeven richting. Deze theorie
biedt een kader voor de beschrijving van de Karo Batakse besluitvorming.
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In plaats van substantieve regels stelt Koesnoe voor
het adatrecht
voorop: de abstracte, normatieve beginselen, richtlijnen en uitgangspunten, vervat in de diverse maatschappelijke instituties, die in elk concreet geval hun unieke realisering krijgen in de beslissing.
Die normatieve richtlijnen van de maatschappelijke instituties vormen het objectieve recht, dat ten aanzien
van elk geval in de beslissing kan worden teruggevonden
nadat men het eraan voorafgaande proces bestudeerd heeft
(kent).
Die beslissing is de uitkomst van een besluitvormingsproces, waarin voor de afweging bepaalde criteria worden
gehanteerd, die door Koesnoe "operationele beginselen"
genoemd worden.
Koesnoe (wiens verhandeling naar zijn eigen zeggen
(1977:72) nadere vervollediging en verduidelijke behoeft)
onderscheidt drie operationele beginselen, waarvan de inhoud als volgt beknopt kan worden weergegeven:
- kepatutan
("betamelijkheid"): het in overeenstemming
zijn (van een handeling of feitelijke toestand) met de
eisen van moraal en redelijkheid (1977:59);
- kelarasan
("harmonie"): het naar algemene bevrediging
afgestemd zijn van de beslissingen in een concreet geval
(1977:63);
- kerukunan ("vredelievendheid"): het elkaar willen begrijpen en aanvaarden (1977:52).
"Ieder van die beginselen houdt in zich een leer omtrent de wijze waarop een probleem in de adatgemeenschap moet worden opgelost teneinde een samenlevenals-familie in rust, vrede en welzijn te kunnen bereiken.
Bij de toepassing zijn de operationele beginselen niet
van elkaar te scheiden, zowel in proces als in materieel opzicht. In de praktijk kan de nadruk op de toepassing van elk der beginselen verschillende zijn"
(1977:73).
Bij het introduceren van zijn theorie over de operationele beginselen verwijst Koesnoe steeds naar geschilbeslechting. Zoals wij hem begrijpen echter, bedoelt Koes-237-

noe zijn theorie met betrekking tot de operationele beginselen (waarvan hij er drie formuleert, maar waarvan
er mogelijk meer zijn) ook uit te strekken tot beslissingen buiten geschil, en zelfs nog verder: tot de evaluatie van alle handelen van de mens in de adat—samenleving (1977:52 e.v.).
In de Karo Batakse samenleving is het typische proces
van besluitvorming in vunggun niet beperkt tot enkel geschilbeslechting, maar strekt het zich uit over een
groot gebied van problemen, die niet een geschil vormen, maar die niettemin om een uitkomst, oplossing,
kortom om beslissing vragen (zie par. 5.2.1.).
In de Karo Batakse vunggun worden in de oplossing van
problemen zelden de grondslagen voor de beslissing expliciet uitgedrukt. De werking van de beginselen valt
niettemin te onderkennen in de uitlatingen en het handelen van betrokkenen tijdens het proces van het zoeken
naar een oplossing. Daarbij wordt het probleem en zijn
onderdelen belicht vanuit verschillende aspecten, door
Koesnoe aangeduid als patut, rukun, taras, in het streven om een oplossing te vinden die optimaal acceptabel
is. Door het proces heen werken de beginselen van evalueren, die gezamenlijk de uitslag, het resultaat bepalen. Het kennen van enkel de uitslag van dit proces (de
beslissing) is slechts "per slot van rekening": de rekening zelf is het gehele proces .
Door uit te gaan van de operationele beginselen vooral de werking daarvan in de praktijk - wordt de buitenstaander geholpen om in het systeem van de adat te
kunnen deelnemen en om de in die sfeer tot stand gekomen
beslissingen te kunnen verstaan.
Hieronder doen wij een - voor zover wij weten niet
eerder ondernomen - poging om in een summiere analyse
van enkele momenten uit de vunggun in Band II aan de
hand van bovengenoemde werkingsbeginselen inzicht te
geven in de totstandkoming van een drietal besluiten.
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5.5.3. Werking van operationele beginselen
De beslissing van casus I, die we hier nader zullen
bezien, is die met betrekking tot opvolging in de statu:
van de overledene als "penehen pudun" en "kepala
ripê"
(zie ook par. 4.2.)·
In tegenstelling tot de overige beslissingen die in de
runggun genomen werden, is deze er een die niet enkel een
"pro forma" karakter heeft: tegen de achtergrond ervan
staat een wezenlijk probleem, dat tot moeilijkheden in
het maatschappelijk leven aanleiding kan geven als het
niet met de nodige tact tot een acceptabel besluit wordt
gevoerd.
De genoemde hoedanigheden gaan in beginsel over op de
oudste zoon. De beslissing in casu luidde: niet de oudste, maar de één na oudste zoon (van de oudste tak van
de sada nini—groep waartoe de overledene behoorde) zal
de overledene in betreffende hoedanigheden opvolgen. De
grondslagen waarop deze beslissing berust zijn o.a. de
volgende.
- Kepatutan.
Aan "wat volgens de adat geldt" wordt op diverse momenten gerefereerd in uitspraken als "het is niet
dat we je impal niet willen erkennen; we weten dat hij
de oudste is" (en hij dus eigenlijk in aanmerking komt)
(C.I-98) en "hij heeft naar volgorde van geboorte nog
een oudere b r o e r — " (C.1-114, 116).
Tegen aanwijzing van de oudste bestaan echter bezwaren. Deze betreffen onder andere de voortdurende afwezigheid van de man uit het dorp, in verband met het feit
dat hij - naar men fluistert - er elders negen vrouwen
op na houdt, die hij beurtelings bezoekt. Hij heeft het
daarmee te druk om zich veel met zijn dorp in te laten
en zich veel gelegen te laten liggen aan adat-kwesties.
Tegen deze achtergrond wordt het juist en passend gevonden (Karo: bujui'; hier (Indon.): patut)
om de jongere
broer te kiezen (C.I-69) onder erkenning echter van de
positie van de oudste broer als zodanig (C.I-98, 114,
116).
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- Kelarasan.
De uiteindelijke beslissing en de besprekingen die daartoe voeren, worden op een aannemelijke mariLer
gedaan. De algemeen bekende en betrekkelijk ernstige bedenkingen die men heeft, worden niet met evenveel woorden
genoemd, maar gereduceerd tot aanduidingen als: "hij is
niet erg honkvast" (C.I-67), "Hij is nu eens hier, dan
weer daar" (C.I-98).
Men probeert, sprekend over het probleem, aan de werkelijkheid recht te doen, zodanig dat duidelijk is wat
bedoeld wordt, echter zonder dat betrokkene of anderen
zich beschaamd hoeven te voelen. Men onderstreept dit
tenslotte nog eens extra door een opmerking als: "toch
vind ik dat we onze woorden fraaier moeten formuleren"
(C.I-98).
- Kerukunan.
Verder wordt er in het toewerken naar een
beslissing naar gestreefd vreedzame betrekkingen in de
samenleving, met name die tussen de oudste zoon enerzijds en zijn jongere broer en senina
anderzijds, niet
te verstoren. Steeds wordt benadrukt, dat het niet de
bedoeling is om de oudste te passeren (C.I-71, 98); hij
hoeft zich niet tekort gedaan te voelen en zal dan ook
geen bezwaren kunnen hebben tegen de afwijkende keuze
(C.1-107), die omstandig gemotiveerd wordt, opdat hij
daarvan op de hoogte zal zijn (C.1-106).
De kalimbubu
benadrukt tenslotte nog eens uitdrukkelijk de erkenning van de oudste (C.1-114) om te voorkomen, dat achteraf onenigheid zou ontstaan.
In casus II komen verschillende problemen door elkaar
heen aan de orde, ten aanzien waarvan hetzij expliciet
hetzij impliciet beslissingen worden genomen.
Het hoofdprobleem is: verdeling van de nalatenschap.
Naar adat zijn in beginsel enkel zoons deelgerechtigd
ten aanzien van de nagelaten goederen; hun zusters hebben daarbij aanspraak op erkenning als zodanig (4.3.5.).
Aangezien betreffende nalatenschap sedert twee generaties niet verdeeld was geworden (zie onder andere C.II3, 25, 28) dienen in beginsel als deelgerechtigden be-240-

schouwd te worden: de zoons (en kleinzoons) van de ouders na wier overlijden betreffende nalatenschap ontstond. Eén van deze zoons had enkel twee dochters. Deze
kunnen als deelgerechtigden in de verdeling worden betrokken door haar als zoon mee te rekenen
(dilakiken)
(4.3.5.) .
De concrete vraagstukken in het onderhavige geval kunnen als volgt geformuleerd worden:
- in hoeveel delen zal de nalatenschap (in het bijzonder
grond) worden verdeeld; met andere woorden hoeveel deelgerechtigden zijn er;
- wie van de beide dochters zal in de verdeling als zoon
worden meegerekend;
- aan wie zal het gebruik van grond bij wijze van pemerê
worden toegekend?
De besprekingen resulteren in de volgende besluiten:
- de nagelaten grond wordt in zes delen verdeeld (C.II142, 157, 289 e.V.), dat wil zeggen er zijn zes deelgerechtigden;
- behalve de vier broers (zoons van de eerste tot de oorspronkelijke nalatenschap deelgerechtigde vader) worden
ook hun beide (classificatorische) zusters (dochters van
de tweede deelgerechtigde vader) als zoon in de verdeling
meegerekend (C.11-142, 157, 267, 291, 323, 336 e.V., 351
e.V. ).
- van éen van de beide vader's zusters (moeder van Liga)
wordt vastgesteld, dat haar reeds als pemeré het gebruik
van grond werd toegekend, die nu als taneh kalimbúbu door
haar kinderen (Liga c.s.) gebruikt wordt; dezen houden
wat ze hebben en hebben daarmee het hunne gehad; de andere vader's zuster wordt aan de eerste "gelijk gemaakt"
door aan haar nakomelingen het gebruik van grond toe te
zeggen, indien een van hen naar Mardingding verhuist;
- aan de enige zuster van de vier broers wordt bij wijze
van pemeré het gebruik van een veld toegestaan.
Hieronder zal beknopt worden aangeduid op welke gronden men gekomen is tot het vaststellen van de eerste twee
besluiten.
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- Kepatutan.
Voornamelijk op grond van overwegingen van
kepatutan
worden vanaf het allereerste begin van de besprekingen in alle voorstellen één of beide van de (classificatorische) zusters in de verdeling betrokken als
deelgerechtigden (C.II-5, 11, 25), ter erkenning van de
positie van haar vader (C.11-122). De vier broers zien
het als een verplichting om hun vaders broer en diens
aanspraken in de nalatenschap zodoende tot uitdrukking
te brengen. Het zou niet patut zijn, zo ervaart men het,
om in dit geval geen gebruik te maken van de institutie

dilakiken.
- Kerukunan. Aan de institutie dilakiken
wordt vorm gegeven door (tenslotte, nadat enkele voorstellen van andere inhoud verworpen waren) beide (classificatorische)
zusters als zoon in de verdeling mee te rekenen. Hieraan
ligt voornamelijk het streven ten grondslag om de vreedzame verhoudingen zoveel mogelijk te bewaren.
Verdeling in vijf delen (dat wil zeggen er zijn vijf
deelgerechtigden) met dien verstande dat beide (classificatorische) zusters als één zoon worden meegerekend,
zoals het aanvankelijke voorstel luidde (C.II-5, 7, 11,
25, 29, 30, 82), zou betekenen dat zij beiden (later)
onderling tot overeenstemming zouden moeten zien te komen ten aanzien van de verdeling van de aan haar gezamenlijk toebedeelde grond. En het was te verwachten,
dat daarbij onenigheid zou kunnen ontstaan.
Verdeling in vijf delen, met dien verstande dat één
van beide zusters idilakiken
wordt en de andere van
haar een pemeré zal krijgen (tweede voorstel, С11-118/
121), zou ook tot problemen aanleiding geven. De niet
als zoon gerekende is, wat betreft toekenning aan haar
van pemevê, afhankelijk van wat haar als zoon deelgerechtigde zuster aan haar ter beschikking wenst te stellen. Ieder van beide zusters in de verdeling als zoon meerekenen houdt in, dat in het kader van de aan te brengen
verdeling van nalatenschap meteen ook haar beider delen
worden vastgesteld. Beiden kunnen bij die gelegenheid
als deelgerechtigden haar wensen en eisen ter beslissing
voorleggen aan de rung^un-vergadering; door met de op
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grond van onderling overleg eensgezinde beslissing, waaraan ze zelf deel hebben, in te stemmen, hebben ze geen
reden om achteraf daarop kritiek te hebben.
- Kelarasan.
Bovendien ligt aan de beslissing beide zusters als zoon te rekenen het streven ten grondslag naar
gelijkheid, harmonie tussen beide zusters: omdat ze beiden als dochters van dezelfde vader aan elkaar gelijk
zijn, dienen zij ook beiden gelijkelijk, als zoon, te
worden meegerekend (C.11-142).
Casus III betreft het overleg ten aanzien van een conflict over grond tussen Tetap, die beweert dat het zíjn
grond is die hij al sedert lang in gebruik heeft, en Rupé
die daarop aanspraken maakt door van hem huurbetaling te
vragen. De essentie van de beslissing die genomen wordt
is: de vaststelling dat geen van beiden in beginsel op
eigen titel aanspraken op de grond kan maken: die behoort
toe aan Jèndaingan, híj alleen kan ten aanzien daarvan
beschikken (onder andere C.III-360, 366).
Daarmee in verband wordt voorts beslist dat:
- als Jèndaingan naar Mardingding komt, Rupé dat veld aan
hem mag vragen (C.III-387);
- tot zolang Tetap het veld mag blijven gebruiken (C.HISS?, 395).
Tegen de achtergrond van de werking van de drie operationele beginselen kan de totstandkoming van deze beslissingen als volgt worden begrepen.
- Kepatutan,
Tetap kan niet voldoende overtuigend zijn
aanspraken (het veld komt het toe: het is al sedert jaren door hem en zijn familie bewerkt geworden) waar maken. Tijdens de besprekingen komt vast te staan, dat het
betreffende veld moet worden gezien als vroeger als taneh
peninggalen
aan de penghulu Rumah Julu (de vader van Rupé
en Jèndaingan) toegevallen grond (C.III-223). Tetap ziet
dan ook later - impliciet - af van zijn aanspraken door
de bevoegdheid van Jèndaingan te aanvaarden (C.III-388).
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De opstelling van Rupe is de volgende: de grond is in
ieder geval niet van Tetap, zoals blijkt uit de huurbetalingen, die al lang geleden door hem daarvoor gedaan
werden aan haar moeder (C.III-235); met andere woorden
haar moeder moet worden gezien als de eigenlijke gebruiker van de grond welke toebehoorde aan haar vader; ze
beschouwt zichzelf als zoon van haar vader (aldus gerechtigd tot die grond van haar vader, die door haar
moeder gebruikt werd), die eigenlijk in casu de eiser
is (C.III-285, 294, 305/311).
Tegen deze opstelling verzetten zich de senina
sipemerèn, die allen gelijkelijk met Rupé de anákberu van
Jèndaingan zijn. Als Rupé meent uit eigen hoofde eisen
te kunnen stellen, dan kunnen alle andere anakbevu dat
ook (C.III-297, 304). Ze dreigen zich tegen haar te zullen keren als ze op deze wijze de (rechts)orde meent
te kunnen omkeren.
Het is op grond van de kepatutan dat de senina
sipemerèn vaststellen, dat het land dat als taneh
репгпдgaten aan de vader van Rupé en Jèndaingan toeviel, aan
Jèndaingan toekomt. Zij voelen zich niet bevoegd om een
besluit te nemen dat daarmee in strijd zou zijn (C.III360, 366), temeer omdat Jèndaingan zelf niet aanwezig
is. Het zou betekenen, dat zij beschikken over zijn
grond. Zij willen de kwestie met betrekking tot Tetap
zelfs alleen dan nog behandelen, als Rupé uitdrukkelijk
verklaart "samen met Jèndaingan te doen", dat wil zeggen de fundamentele bevoegdheid van Jèndaingan erkennen
en verklaren namens hem op te treden, hetgeen Rupé tenslotte doet, na aanvankelijk geprobeerd te hebben dat
te ontwijken.
- Kelarasan.
In het besluit worden zowel Tetap als Rupé
"ontzien". Tetap's aanspraken worden gehonoreerd in zoverre, dat hij, in afwachting van de terugkeer van Jèndaingan naar Mardingding, van de grond gebruik mag blijven maken; zijn aanvankelijke aanspraak is echter - impliciet en zonder dat dat gezichtsverlies voor hem mee-
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bracht - ontkracht (C.III-388).
Rupe's aanspraken worden genonoreerd in zoverre, dat
haar nadrukkelijk verzekerd wordt, dat niemand het haar
kwalijk zal nemen (ook Tetap niet), als zij Jèndaingan
bij diens terugkeer om die grond zal vragen.
De in het besluit vervatte voorlopige oplossing van
het conflict is erop gericht, door feitelijk niets te
veranderen maar anderzijds ook niemands gerechtvaardigde
belangen te schade, zo weinig mogelijk aanleiding te geven tot commotie in het maatschappelijk leven.
- Kerukunan. Indien Rupé de aanspraken, die zij meent te
hebben op deze grond boven Tetap, wil realiseren, zal ze
haar - ernstig verstoorde - verhouding ten opzichte van
haar broer Jèndaingan moeten herstellen. Het zal voornamelijk aan haar liggen of Jèndaingan naar Mardingding
zal willen terugkeren: voornamelijk door haar toedoen
is hij destijds weggegaan. Zij zal moeten laten blijken
dat zijn terugkeer gewenst is. Bovendien zal ze zijn fundamentele rechten moeten erkennen door aan hem die grond
te vragen.
Dit herstel van vreedzame betrekkingen vormt een van
de belangrijkste elementen van het besluit, zoals dat
tot stand kwam.
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en
Vergelijk: musyawarah
en begundem,
Koesnoe, 1969.
Koesnoe, 1969.
Van den Steenhoven, 1973.
Van den Steenhoven, 1970.
Er zijn mensen, die een groot deel van hun tijd besteden aan het deelnemen aan runggun en ceremoniële
aangelegenheden, omdat zij een bijzondere hoedanigheid hebben in de samenleving. De anakberu
tua en de
kalbmbubu
tua van de merga Sebayang in Kuala rekenden uit, ruim 1/3 van hun tijd daaraan te besteden.
6. We zullen hier niet stilstaan bij de vraag of er
vroeger ba£é(Indon.: balai)
geweest zijn en of ze
de functie van "courthouse" vervulden (zie Singarimbun, 1975:20).
7. Zie ook Van den Steenhoven, 1973:701-702.
8. In runggun relateren de deelnemers zich aan de belanghebbende. De anakberu
van belanghebbende spreken
in dit verband over de kalimbubu
van belanghebbende
1.
2.
3.
4.
5.

als hun puang kalimbubu
de kalimbubu

(kalimbubu

van de

kalimbubu);

van belanghebbende verwijzen naar diens

anakberu als hun anakberu
anakberu).

menteri

(anakberu

van de

9. Zie o.a. Middendorp, 1920:140, 143, 144.
10. Zie o.a. Damián en Hornick, 1972; Gautama en Hornick,
1972; Hooker, 1978; F. en K. von Benda-Beckmann, 1980.
11. Er zijn ook niet-universitair geschoolde rechters,
zoals o.a. de voormalige president van de
Pengadilan
Negevi te Kaban Jahé.
12. G. van den Steenhoven, 1970.
13. Koesnoe, 1969:10 e.v.
14. G. van den Steenhoven, 1973:712.
15. Koesnoe, 1969:9; id. 1977:54.
16. G. van den Steenhoven, 1973:710.
17. Koesnoe, 1969:13.
18. Koesnoe, 1977:40-41.
19. Logemann, J.H.A., "Om de taak van den rechter", in:
Indisch Tijdschrift van het Recht, dl. 148, 1939:34.
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INLEIDEND
De inhoud van deze band wordt in hoofdzaak gevormd door
de weergave van drie gevallen van formeel overleg en besluitvorming in vunggun. Zoals hierboven in hoofdstuk V
uiteengezet werd, is in de Karo Batakse samenleving
vunggun de institutie bij uitstek waarin het recht verwerkelijkt wordt.
In deze drie casus komen verschillende aspecten tot
uitdrukking van zowel processuele als materiële aard
van het Karo Batakse recht.
Casus I verschaft welhaast een schoolvoorbeeld van
mmggun-avBTleq
volgens "alle regelen van de kunst".
Vooral processuele kanten, m.a.w. de techniek van vunggun-voering,
komen hierin naar voren.
In casus II en III, waarin resp. de verdeling van een
ouderlijke nalatenschap (buiten geschil) en een geschil
over land aan de orde zijn, komt tot uitdrukking hoe
door omstandig delibereren, wikken en wegen, de weg
naar eenstemmigheid gevonden wordt.
Casus III laat bovendien zien hoe het wegvallen van
aanvankelijke eensgezindheid de uitvoering van een genomen besluit in de weg kan staan.
In al deze casus wordt duidelijk hoe in gegeven omstandigheden aan het recht concrete vorm wordt gegeven.
De plaats die deze (en andere) casus in onze studie van
het Karo Batakse volksrecht innemen, is een andere dan
die welke Hoebel toekent aan "cases", met name "trouble
cases" . Het zijn niet enkel "cases" en zeker niet alleen "trouble cases" van waaruit wij de rechtswerkelijkheid benaderd hebben (zie Band I par. 1.3.) . De drie
hierna volgende casus fungeren binnen deze studie als
empirische ondersteuning van de beschrijving in Band I .
De teksten worden zoveel mogelijk integraal weergegeven,
omdat ze in onverkorte vorm, beter dan welke samenvatting ook, het zuiverst een beeld geven van wat zich in
de werkelijkheid afspeelt.
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Aan het waarnemen en vastleggen van besprekingen in
runggun tijdens het veldonderzoek zullen we nu kort
aandacht besteden.
ledere onderzoeker/ster van de Karo Batakse samenleving
krijgt al gauw te maken met runggun van "open" karakter,
zoals die ter gelegenheid van huwelijkssluiting en begrafenis. Bij deze gelegenheden kan hij/zij zonder al
te veel moeite kennis nemen van de processuele kanten
van runggun en deze in grote lijn vastleggen.
Registratie van de inhoudelijke aspecten van de besprekingen levert aanmerkelijk meer problemen op. Het behoeft geen betoog dat een redelijke (tenminste passieve)
beheersing van de taal die gebruikt wordt (i.e. het
Karo Bataks) vereist is, wil men tenminste de hoofdlijnen van de besprekingen kunnen volgen en de strekking
ervan kunnen bevatten. Het is evenmin nodig om lang
stil te blijven staan bij het gegeven dat men zich als
buitenstaander-onderzoeker zodanig in de betrokken samenleving moet kunnen inleven, dat men ook het handelen
van deelnemers in runggun kan verstaan.
De onderzoeker die een runggun bijwoont zal betekenis
en draagwijdte van het besprokene beter kunnen begrijpen naarmate hij reeds op de hoogte is van de voorgeschiedenis ervan en naarmate hij de persoonlijke en
maatschappelijke achtergronden van betrokkenen in de
runggun kent. Vooral is het van belang hun onderlinge
verwantschappelijke verhoudingen te kennen omdat men
zelden naar elkaar verwijst door het noemen van persoonsnamen. Men duidt elkaar meestal aan met de term
die hoort bij de verwantschappelijke relatie waarin
de spreker staat tot degene die door hem bedoeld wordt,
zodat verschillende mensen verschillende verwantschappelijke termen gebruiken om dezelfde persoon aan te
duiden. Het is voor de onderzoeker vaak uiterst moeilijk om vast te stellen over wie men het uiteindelijk
heeft.
Een ander feit, waarmee de onderzoeker die runggun in
zijn onderzoek betrekt te maken heeft, is dat het overleg in runggun zich afspeelt in een forum van drie
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groepen, die min of meer strikt van elkaar gescheiden
zitten (zie Band I, par. 5.3.2 fig. 10). Voor de alleen
opererende onderzoeker is het praktisch niet mogelijk
om naast het overleg tussen deze drie groepen ook het
overleg binnen ieder van die groepen tegelijkertijd te
volgen. Hij zal moeten kiezen voor aanwezigheid in (of
bij) één van de drie deelnemende groepen, om tenminste
het overleg binnen die groep geconcentreerd te kunnen
volgen, naast de communicatie van "openbaar" karakter
tussen de woordvoerders van de onderscheiden groepen.
Het overleg binnen de andere groepen echter gaat onherroepelijk aan hem voorbij en blijkt ook in de praktijk niet te achterhalen door vraaggesprekken achteraf,
omdat informanten sterk de neiging hebben bij de reproduktie van het besprokene in hun groep zich te beperken
tot de resultaten, de conclusies van het overleg, en de
nuanceringen die zij (achteraf) niet meer van belang
vinden niet meer vermelden.
Zelfs het simultaan waarnemen van runggun door verschillende onderzoekers (assistenten) te stationeren bij de
onderscheiden groepen (zoals wij ook wel hebben gedaan)
resulteert in een slechts benaderende weergave van het
gesprokene. Het achteraf "synchroniseren" van de aantekeningen van de verschillende waarnemers leidt tot
welhaast onoverkomelijke problemen.
Dank zij het feit dat we van een aantal
mnggun-besprekingen geluidsopnamen maakten, is het mogelijk geweest
van 3 daarvan hier de integrale weergave te geven.
Er zijn onderzoekers die sceptisch staan tegenover het
gebruik van technische apparatuur tijdens veldonderzoek . Ofschoon het gebruik van technische hulpmiddelen
niet op slag alle problemen van registratie oplost, integendeel ook zijn eigen problemen met zich meebrengt,
voert het o.i. te ver om a priori het gebruik van apparatuur af te wijzen en alleen te vertrouwen op het eigen notitieboek (Bohannan), of omdat men meent dat gebruik van technische apparatuur meer problemen schept
dan het oplost (Epstein).
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Indien de onderzoeker over voldoende technische vaardig
heden beschikt en bereid is niet alleen van apparatuur
gebruik te maken, maar het gebruik ervan te integreren
in zijn onderzoekswerkzaamheden, dan zal die apparatuur
niet een belemmering vormen in het onderzoek, maar een
nuttig en soms zelfs noodzakelijk hulpmiddel blijken.
Bij de registratie van runggun met behulp van opname
apparatuur kregen we te maken met een aantal faktoren
waarover we hier een enkele opmerking zullen maken.
- De onderzoeker dient rekening te houden met de "apparatuurgevoeligheid" van de mensen in de onderzochte sa
menleving. Dezen kunnen in negatieve zin staan tegen
over het gebruik van apparatuur (men wordt afgeschrikt,
voelt zich belemmerd of staat het gebruik ervan zelfs
niet toe) of positief (men gaat acteren, overdrijven).
Bij het verrichten van onderzoek zijn geen van beide
effecten gewenst en moet getracht worden deze zoveel
mogelijk te voorkomen.
Ofschoon dit nooit helemaal te bewijzen is, hebben wij
de stellige indruk dat de Karo Batak, die in het alge
meen niet afwijzend staat tegenover het gebruik van
technische apparatuur , zich in runggun door het gebruik
daarvan niet laat hinderen en zelfs na enige tijd zich
van de aanwezigheid ervan niet meer bewust is.
- Het opnemen van гипдагт-о егіед vraagt om aangepaste
apparatuur. Zelfs runggun binnen een naar verhouding
kleine groep van deelnemers als in casus III blijkt
niet goed te registreren met een eenvoudig apparaat met
ingebouwde microfoon zoals we daarbij gebruikt hebben.
Uitwerking van deze opname heeft in verhouding veel meer
tijd en energie gekost dan die van de beide andere casus,
omdat het ontbreken van diepte in het geluid selectief
luisteren onmogelijk maakte, evenals het bepalen van de
richting van waaruit gesproken werd.
Casus I en II werden geregistreerd met een stereofonische
apparatuur: opname via twee gescheiden kanalen. Daarmee
kon een duidelijke opname bereikt worden van het overleg
van tenminste de twee in runggun meest actieve groepen,
die van de senina-groep en die van de anakberu.
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- De apparatuur kan anderzijds niet zo volmaakt zijn
als men zich misschien zou wensen: drie of zelfs meer
gescheiden kanalen om zowel het intra-groep als het
inter-groepsoverleg zo duidelijk mogelijk vast te leggen. Runggun worden niet steeds op dezelfde plaats en
tijd gehouden. Was dat wel zo, dan zou men voor de apparatuur een optimale en eventueel permanente opstelling kunnen kiezen.
Runggun-b±jeenkomsten, die zich aan de onderzoeker nogal eens "spontaan" voordoen, vragen om een mobiele apparatuur (zoals wij die ook hadden), die eenvoudig ter
plaatse ingesteld en aan de omstandigheden aangepast kan
worden.
De groepen die aan de besprekingen zullen deelnemen vormen zich pas ter plaatse; pas op het laatste moment
kiest iedereen zijn plaats en niet zelden beginnen de besprekingen met vast te stellen wie binnen ieder der
groepen als woordvoerder zal optreden. Pas dan kan men
eigenlijk de apparatuur instellen, maar men moet erop
bedacht zijn dat tijdens de besprekingen het zwaartepunt bij telkens andere personen of groepen van het
overleg kan komen liggen. Noch de onderzoeker, noch wie
dan ook van de deelnemers aan de runggun kan doorgaans
ten aanzien hiervan vooraf nuttige voorspellingen doen.
Ten aanzien van de ethische kant van het opnemen van
runggun tot slot het volgende. Bij ons gedrag als onderzoekers hebben we ons duidelijk laten inspireren door
het besef dat wij te gast waren in de onderzochte gemeenschap, die noch om onze aanwezigheid, noch om onze
aktiviteiten voor wetenschappelijke doeleinden (wiens
wetenschap, ten behoeve van wie?) verzocht had. Meer
dan aan onze wetenschappelijke motivatie hadden zij
boodschap aan aangepast, tenminste welwillend, gedrag
en respect voor de levenswijze en de waarden in hun gemeenschap. Principieel hebben we dan ook geen "geheime"
opnamen gemaakt, maar steeds de instemming gevraagd van
de betrokkenen. Slechts zelden is het voorgekomen dat
men ons verzocht om geen opnamen te maken. Een paar
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Afb. 16

Enige van de deelnemers aan de глпддип van
Casus II, op matten bijeen gezeten in een
van de adathuizen
te Mardingding. Op de
voorgrond is de apparatuur zichtbaar waar
mee deze vunggun werd opgenomen.
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Runggun van Casus II, v.l.п.г.:
Lampas, Samin, Tetap en Tambi, allen van
de merga Sembiring Gurukinayan.
Tetap is bezig op zijn vingers het aantal
personen uit te tellen die hij beschouwt
als deelgerechtigden in de nalatenschap,
de verdeling waarvan in deze runggun het
onderwerp van overleg vormde.
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keer hebben we zelf besloten zonder meer het gebruik
van opname-apparatuur achterwege te«laten, ofschoon
dat technisch zeer wel mogelijk was geweest en uit
onderzoeks-oogpunt
misschien ook wel aantrekkelijk.
Het ging hier om enkele runggun van besloten aard,
waarin kwesties van intieme of pijnlijk conflictueuze
aard aan de orde waren.
Ten behoeve van gebruik in het veld werden slechts enkele van de opgenomen runggun gedetailleerd in tekst
uitgeschreven; doorgaans ontbrak daarvoor de tijd en
de gelegenheid. De meeste opnamen werden slechts globaal, op de hoofdpunten uitgewerkt, teneinde de daarin
vervatte gegevens in het verdere onderzoek te kunnen
gebruiken.
Zelden hebben we informanten "direkt" geconfronteerd
met de gemaakte geluidsopnamen, omdat dit een zeker
"amusementseffekt" bleek te hebben. Men luisterde uiterst geboeid naar de weergave, maar voelde zich gestoord als we die onderbraken voor het stellen van
vragen. Van de belofte om na afloop onze vragen te beantwoorden kwam in de praktijk niet veel terecht: men
moest nodig naar het veld, vond het al laat, wilde
eerst alles nog eens overdenken, enz.. Als men er al
toe over ging nadere informatie te geven, dan kwam dit
meestal neer op een als "juist" kwalificeren van hetgeen in vunggun werd gezegd. Het nagaan van andere opvattingen of eventueel alternatieve oplossingen was
voor de meeste informanten van een zo geheel andere
orde dan de werkelijkheid van de vunggun, dat men hierop niet verder kon of wilde ingaan.
Een andere - en misschien belangrijkere - reden waarom
we niet direkt gebruik hebben gemaakt van het opgenomen
materiaal is, dat het opnieuw weergeven van de eens gehouden besprekingen de verdere loop van gebeurtenissen
kon beïnvloeden. Doordat men de vunggun opnieuw beluistert, in alle rust, buiten de spanningen en de vaart
van de gebeurtenis zelf, hoort men de zaken anders,
meer genuanceerd en meer gedetailleerd, en komt men er-254-

toe andere conclusies te trekken, andere standpunten in
te nemen, dan men deed in de тптддип zelf.
Pas in de uitwerkingsperiode, na afloop van het eigen
lijke veldonderzoek, waren we in de gelegenheid om ons
intensief en vaak langdurig te verdiepen in de gemaak
te opnamen . In de uitwerking daarvan vallen globaal
drie stadia te onderscheiden, die ieder hun eigen pro
blemen kenden.
1. De opnamen werden verscheidene malen beluisterd en
volledig uitgeschreven in een letterlijke tekst in
de Karo-taal.
Daarbij krijgt men te maken met problemen die verbon
den zijn aan het uitschrijven van een gesproken tekst,
die niet bedoeld was om geschreven te worden. Al spre
kend worden gedachten slechts ten dele uitgedrukt:
het betoog verloopt sprongsgewijs, er ontstaan hiaten
in de tekst. Dit laatste overigens ook ten gevolge
van onverstaanbaar gebleven passages. Vaak is de be
tekenis van hetgeen gezegd wordt afhankelijk van de
intonatie waarmee het gezegd wordt.
Aan de hand van het stemgeluid moet men kunnen bepa
len wie aan het woord is; dit is soms moeilijk, als
twee of meer mensen gelijktijdig spreken. Soms wordt
een spreker overstemd door iemand die dichter bij de
microfoon zit, of gaat zijn stemgeluid verloren in het
geroezemoes van de overige aanwezigen.
2. De Karo-tekst werd zo gedetailleerd mogelijk vertaald
in het Nederlands.
Op een aantal plaatsen werden hierbij concessies ge
daan aan de letterlijke weergave van de oorspronke
lijke tekst, door daaraan bij de omzetting in het
Nederlands uitbreiding te geven, om de zin, de bete
kenis, van het gesprokene naar voren te laten komen.
Een voorbeeld:
Soalna sanga sindai dahndu,
Reh ningku man ka tengah,
Uga soal juma ah ndai, ningku
Ya, enggo reh kakam Nandé Tawar kurumah ah, nina
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Uga carana, ningku
Pesewaken kami, nina
Een letterlijke vertaling van deze passage zou luiden:
De kwestie destijds (was), ziet U
Ik kwam (en) zei aan ka tengah
Hoe (is) de kwestie (over) die akker (van) zojuist,
zei ik
Wel, reeds kwam je kaka Nandé Tawar naar dat huis,
zei ze
Hoe is de wijze ervan, zei ik
Door ons werd verhuurd, zei ze.
De uiteindelijke weergave klinkt als volgt (zie casus
III 269):
De kwestie destijds was, moet U weten,
dat ik tegen Ka Tengah (d.i. Rupé) gezegd heb:
wat is er toch met deze akker aan de hand?
Zij zei daarop, dat Nandé Tawar
al bij haar aan huis was geweest om die akker
te vragen en
dat ze die verhuurd hebben
(ipesewaken)
Een ander probleem waarmee men in dit stadium van de
vertaling te maken krijgt, betreft de weergave van
Karo Batakse begrippen waarvoor in het Nederlands
geen equivalent bestaat. Van de meeste van deze begrippen werd een zo zuiver mogelijke weergave gegeven, veelal met toevoeging van de originele term.
Enkele veelgebruikte termen die essentiële Karo Batakse begrippen aanduiden, zoals senincLy
anákbevu,
каЪгтЪиЪи (waarvan uiteenzetting werd gegeven in Band
I) werden in de tekst van de vunggun onvertaald gela
ten.
De aldus verkregen Nederlandse tekst werd bijgewerkt
teneinde een leesbaar en begrijpelijk geheel te vor
men.
Het origineel gesproken woord werd zoveel mogelijk
intact gelaten met kleine omzettingen van woorden,
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delen van zinnen en soms weglating van een aantal
in de spreektaal veelvuldig gebruikte tussenwerpselen (benamingen: ue = ja; enggo = reeds; bagê =
zo is het, en het telkens terugkerende nï-na = zegt
hij/zij/men ) .
Voor zover dat aan de loop van het gevoerde overleg
geen afbreuk deed, werden de delen van het onderbroken betoog van een en dezelfde spreker samengebracht.
Met een samenvatting (die overigens altijd als zodanig in de tekst werd aangeduid) werd volstaan waar
het overleg niet voldoende duidelijk was, o.a. omdat het intern binnen een bepaalde groep werd gevoerd en uit de bandopname niet verstaanbaar was
(bijv. С 1-14; С. 11-119; С. III-264). Voor het ove
rige werden geen substantiële delen uit de tekst in
samenvattingen weergegeven, ofschoon dat zonder moeite zou hebben gekund. Met name het voor runggun zo
typische herhalen en meermalen op nagenoeg exact dezelfde wijze "doorgeven van het woord" werd in deze
vertaling onverkort gehandhaafd (bijv. С 1-57,60,61).
Aanduiding van de verschillende problemen en sub-pro
blemen die achtereenvolgens besproken worden, werd
meestal niet in de tekst zelf gedaan, maar in de be
knopte samenvatting van iedere runggun die aan de
integrale weergave daarvan vooraf gaat. Waar in het
overleg verwezen wordt naar, of gezinspeeld op, ge
beurtenissen in het verleden of omstandigheden bui
ten de runggun, wordt daarvan in noten uitleg gege
ven
Mr. Keriahen Purba, een van onze onderzoeksassistenten, is
in alle genoemde fasen van uitwerking van de casus be
trokken geweest. Zij is zelf Karo Batakse en is aanwe
zig geweest bij diverse van de door ons opgenomen rung
gun. Een aantal passages, welke voor ons niet of niet
voldoende duidelijk waren, werden door haar getranspo
neerd .
Met name daar waar niet alleen onze taalkennis, maar
vooral ons taalgevoel tekort schoot, kon aan de hand
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van haar toelichtingen daaromtrent adequate weergave van
begrippen, termen en zegswijzen worden geverifieerd en
bijgesteld.
Dit heeft tevens in niet geringe mate bijgedragen tot
verdieping, niet alleen van juridische aspecten van figuren als "-pemerê", "dilakiken",
"¿mpa^-huwelijk", maar
vooral ook tot een meer intensief aanvoelen van de menselijke, subjectieve emoties die daarmee verbonden kunnen zijn.
Aan de weergave van het overleg in ieder van de Ïunggun
die hieronder volgt, gaat vooraf:
- korte aanduiding van de onderwerpen van de vunggun
- opgave van namen van de belangrijkste deelnemers en
aanduiding van het verwantschappelijk verband tussen
hen
- schets van de opstelling der deelnemers in het overleg
- enige gegevens m.b.t. de achtergrond waartegen de
ттпддип zich afspeelt
- korte weergave van de vunggun.
Achter in deze band wordt voor ieder der casus een ver
eenvoudigde genealogie toegevoegd, waarin het verwant
schappelijk verband tussen de belangrijkste van de be
trokkenen schetsmatig zichtbaar wordt gemaakt.
De door achteree'nvolgende sprekers uitgesproken teksten
worden als afzonderlijke passages doorlopend genummerd.
De achter iedere casus opgenomen noten zijn aangegeven
met hetzelfde nummer als de passage waarop zij betrekking
hebben.
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NOTEN

1. Hoebel, Ε.Α., 1968: The Law of Primitive Man, biz.
29-45.
2. Ofschoon ieder van de drie casus een op zich samen
hangende documentatie vormt, laten wij een behande
ling als zodanig (door presentatie van de oorspron
kelijke Karo tekst met daarnaast de vertaling en een
uitputtende verantwoording daarvan) achterwege, om
dat de casus hier dienen ter adstructie van de be
schrijving in Band I.
3. Bohannan, P., 1957: Justice and Judgment among the
Tiv, biz. VII.
Epstein, A.L. 1967: The Case Method in the Field of
Law, biz. 222.
4. In winkels en koffiehuizen, in de bus en vaak ook
thuis gebruikt men afspeel-apparatuur voornamelijk
voor amusementsdoeleinden.
5. Het overleg in de drie hier weergegeven runggun
neemt in totaal + 10 uur in beslag. Het uitluisteren
en uitschrijven alleen al van de opnamen vergde een
veelvoud van die tijd.
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Fig. 11

Opstelling van de belangrijkste deelnemers
aan de runggun van Casus I
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CASUS I
Onderwerp van deze runggun is o.a. de afwikkeling van
adat-schuld
en -vordering (utang-t-do adat) van
een overledene, Nehi (Pa Pusuhmuli) Sebayang,
binnen de kring van zijn senina - anakbevu kalimbubu (sangkep si
telu).
Deelnemers en hun genealogie (zie fig. 12, blz. 483)
I

Zoons van de overledene, Dasar Sebayang en Jono
Sebayang, die tijdens de runggun overigens niet
spreken, en zijn senina:
- lineage-genoten, o.a. Ngayam Sebayang en Keleng
Sebayang,
- leden van andere lineages van de mevga Sebayang.
Hun woordvoerder (in de tekst aangeduid als seninawoordvoerder is Ngorati Sebayang1.

II

Anakbevu van de overledene, dit zijn:
leden van de mevga - Ginting Tampuné, o.a. Antar
(Pa Setia),
- Karo-karo, o.a. Sayang (Pa
Lèmna),
- Tarigan, o.a. Jamantas.
Hun woordvoerder (in de tekst aangeduid als anakberu-woordvoerder) is Antar Ginting, anakberu tua
van Sebayang. Zijn verwantschappelijk verband met
de overledene is in de verkorte genealogie niet
aan te geven.

III Kalimbubu van de overledene, dit zijn:
leden van de mevga - Sembiring Milala
- Ginting Kuta Bangun.
Voor hen spreekt Pa Sèbak Milala, aangeduid als
kalimbubu-woordvoerder, kalimbubu Pua van Sebayang.
Ook zijn verwantschappelijk verband is in de toegevoegde genealogie niet aan te geven.
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IV

Jabanta Sebayang, behorende tot de senina, maar
van andere lineage dan de overledene, treedt op
als "doorgever van het woord" (in de tekst aan
geduid als tussenpersoon) tussen de anakberu en
de каЪгтЪиЪи van de overledene.

Achtergrond van de runggun
Nehi Pa Pusuhmuli Sebayang is overleden. Op de avond
van zijn begrafenis wordt een vunggun gehouden bij ge
legenheid van het "nasarken vimah", hetgeen letterlijk
vertaald betekent: het wegvegen van gemorste rijstkorrels.
Inderdaad moet de los (grote overdekte ruimte) waar
het begrafenismaal, waaraan zo'η 1000 personen deelna
men, gehouden werd, schoongeveegd worden en weer op or
de gebracht, maar nu ook is het tijdstip aangebroken
waarop in runggun van seninaj kalbmbubu en anakberu van
de overledene wordt nagegaan of hij nog adatverplichtingen of -vorderingen heeft en wie hem zal opvolgen in
de bijzondere hoedanigheden die hij had in de sfeer van
de adat.
Nehi (Pa Pusuhmuli) Sebayang was tijdens zijn leven kepala ri-pé: de "oudste", senior van zijn ripé (ééngrootvadergroep) (ofschoon hij niet de oudste was van
zijn broers fungeerde hij als zodanig). Hij vertegenwoordigde de ripé in hoedanigheid van si nêken: degene
die voor de groep de uitnodigingsbrieven ondertekent
die worden rondgestuurd bij gelegenheid van huwelijk,
overlijden, enz. binnen één der Sebayang-lineages.
Bovendien was hij de penehen pudun, ofwel de ingan pudun, dwz. degene binnen zijn ripê tot wie de каЪітЪиЬи
zich richt als deze hen als groep van anakberu wil be
naderen.
Korte weergave van de runggun
In deze casus beperken we ons tot de weergave van de
bespreking van 4 punten, ofschoon er nog andere onder
werpen aan de orde kwamen, zoals ook blijkt uit de vraag
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van de anakberu-woordvoerder in het begin van de weerga
ve van het overleg. De volgende vier punten werden in
runggun behandeld:
1) Aan achtereenvolgens senina,
каІгтЪиЪи en anakbevu
wordt door de anczfcbeï'u-woordvoerder de vraag gesteld
of de overledene nog schulden (utang)
of vorderingen
{ido) heeft. Het gaat hierbij niet om zakelijke schulden en vorderingen, zoals bijv. de aflossing van een
lening op grond, de vordering op een ander van een
grote som geld. Dit soort kwesties wordt later binnen een kleinere kring van verwanten besproken waaraan het publieke karakter van de onderhavige
runggun
ontbreekt.
2) Wanneer duidelijk is vastgesteld dat er geen schulden
of vorderingen meer zijn, gaat men over op een tweede
punt: wanneer er binnen de kring van de каЪгтЪиЪи iets
te doen is, bij een huwelijkssluiting, begrafenis, tot
wie van hun anakbevu moeten deze kalimbubu
zich dan
richten? (wie is voortaan de jpenehen pudun) . De oudste
zoon van de oudste broer van de overledene komt vol
gens de adat in beginsel in aanmerking om als zodanig
op te treden. De oudste echter bevindt zich meestal op
andere plaatsen dan in het dorp Kuala. Daarom menen de
anakbeim
dat de keuze zou moeten vallen op zijn jonge
re broer, die wel in Kuala woont.
3} Het derde punt is dan: wie zal voortaan als si
nèken
ondertekenen voor de groep? Men is het erover eens dat
alhoewel ook in deze hoedanigheid in beginsel de oudste zoon van de oudste broer van de overledene zou
moeten fungeren, zijn jongere broer in de gegeven omstandigheden de meest aangewezen persoon is.
4) Als vierde en laatste punt wordt besproken wanneer het

"ngamburi

lau si matem-malem",

de laatste in de hele

reeks begrafenisplechtigheden, zal worden gehouden.
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HET OVERLEG

Anakberu-woordvoerder (tot senina-woordvoerder):
Wat vindt U dat we verder nog moeten bespreken?

1

Senina-woordvoerder: Dat zal ik eens vragen.

2

- De senina-woordvoerder richt zich tot zijn mede-seni- 3
na, de verzamelde Sebayang, die zich half fluisterend
beraden over wat nu besproken dient te worden. De
anakberu-woordvoerder, die binnen gehoorafstand zit,
luistert mee en, nadat de senina hebben vastgesteld
dat er nog wel iets te bespreken valt, concludeert
hij aan de hand van wat hij hoorde:
Anakberu-woordvoerder: Het is juist wat U zojuist zei: 4
vanmiddag hebben we Uw senina (d.i. Nèhi Sebayang),
de overledene) begeleid (dwz. begraven).
Opdat nu de afrekening van de dode met de levenden
(tangkeien
si maté ras si nggeluh) kan worden afgewikkeld, moet nagegaan worden hoe het zit met eventuele schulden en vorderingen (utang-idona)
bij U,
sembuyak*, alsook bij de kalimbubu en bij ons, anakberu. Ook wij menen dat dat besproken moet worden.
- Nadat de hele groep der senina blijk van instemming
5
daarmee heeft gegeven, richt de anakberu-woordvoerder
zich tot de tussenpersoon van de kalimbubu, en draagt
hem op hiervan mededeling te doen aan de kalimbubu.
De tussenpersoon zegt dan tot de kalimbubu-groep:
Tussenpersoon: Zojuist hebben we Bapa (d.i. Nehi Seba- б
yang) uitgeleid (begraven): zijn plaats is nu ginds,
nemen wij aan.
Dienen we nu niet eerst de afrekening te voltooien
van hem die al is heengegaan met hen die achterbleven?
- Sprekend voor de verzamelde kalimbubu antwoordt daar- 7
op de kalimbubu-woordvoerder:
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8

Kalimbubu-woordvoerder: Dat is juist; opdat hij ook
dáár vrij is.

9

- Dit antwoord wordt door de tussenpersoon weer meegedeeld aan de anakberu-woordvoerder.

10 Tussenpersoon: Ja, bengkila (d.i. de anakberu-woordvoerder, Antar Ginting), U zei toch zojuist dat we,
wat betreft de afrekening van Bapa, eerst aandacht
zouden moeten besteden aan wat nog af te wikkelen
is? Onze kalimbubu vindt dat uitstekend.
11

Anakberu-woordvoerder (tot de senina-woordvoerder):
Uw kalimbubu is het eens met wat wij zojuist zeiden,
Ngorati. Dat kunnen we dus nu bespreken.

12

Senina-woordvoerder: Goed laten we het daar dan nu over
hebben.

13 Anakberu-woordvoerder: Overlegt dan, gij allen sembuyak
(d.i. sembuyak van Nehi Sebayang, maar ook: de hele
senina-groep) en Uw kinderen (dwz. Uw zoons), alsook
turangku en permèn*.
We hebben zojuist Uw senina naar zijn (rust) plaats
begeleid; hoe zit het nu met de afrekening
(tangkeien)
van Kaka? (d.i. Nehi Sebayang). Wie van U is aan Kaka
iets schuldig (si, tit rutang) , wie heeft van hem iets
te vorderen? (si Zit rido).
Overlegt gij allen daarover I (Arih kam
kerina).
14 - Halfluid plegen de leden van de senina-groep onderling
overleg. Ieder van hen wordt door hun woordvoerder afzonderlijk ondervraagd, en diverse keren wordt geantwoord: "Ik heb noch vordering, noch schuld".
In de loop van het overleg merkt een der senina op:
"Wij zijn vrij om ons uit te spreken: als iemand een
vordering of een schuld heeft, kan hij dat vrij uit
zeggen". Daarop wordt door een ander gereageerd: "Ook
al zou er een vordering of schuld zijn (ook al zou
ten aanzien daarvan iets te bespreken zijn), dan nog
zou het beschamend (mèla) zijn, dat naar voren te
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brengen*.
Nadat de senina onderling overlegd hebben, richt zich
hun woordvoerder tot de anakberu en concludeert:
Senina-woordvoerder: Ja, Pa Stia! (d.i. anakberu-woord- 15
voerder). Wij hebben zojuist elkaar hier ondervraagd:
wij, je impal zowel als je permèn, alsook je turangku
en je vrouwelijke permên, geen van ons heeft iets af
te rekenen.
Anakberu-woordvoerder: Dus Uw senina blijken noch
schuld noch vordering te hebben?

16

Senina-woordvoerder:

17

Precies.

Anakberu-woordvoerder: Dan hebben wij, anakberu van
18
Sebayang, dat gehoord.
Wij hebben toch allen de woorden van onze kalimbubu
(d.i. Sebayang) gehoord? Gebleken is dat onze impal
(d.i. Sebayang) aan hem, hun sembuyak (d.i. Nehi Sebayang) , geen schuld hebben noch dat ze een vordering
op hem hebben. Als dan in de toekomst onze kalimbubu
tot ons zeggen: "Wij hebben nog iets te verrekenen
met Uw mama, of met Uw impal" (dwz. met Sebayang: de
patrilineale verwantengroep van Nehi Sebayang) dan
is het toch zo, dat wij voor een dergelijk verhaal
van onze kalimbubu niet meer ontvankelijk zijn (ΖαηαΊ

teralo-alo

kita)?

Een der anakberu (Sayang Karo-karo): Dan niet meer; als 19
ze in deze runggun gezegd hebben dat er niets meer
is, dan weten wij nergens meer van.
Anakberu-woordvoerder: Hebt U gehoord wat wij zojuist
zeiden, Ngorati (d.i. de senina-woordvoerder)?

20

Senina-woordvoerder: We hebben het gehoord. Dat wordt
dan niet meer behandeld.

21

Anakberu-woordvoerder: Prachtig. Moeten we het ook bij
Uw kalimbubu navragen?

22

Senina-woordvoerder: Jazeker.

23
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24

Anakberu-woordvoerder (tot tussenpersoon): Oh, Jabanta!
Hoe is het gesteld met de afrekening van Uw teman
sendalanen, met Uw kalimbubu (d.i. Milala)?* Wij,
anakberu, vragen ons af of Uw kalimbubu misschien
vorderingen of schulden heeft.
Overleg (avíh-ari-h)
dan met Uw kalimbubu (d.i. Milala)
wie van hen iets te verrekenen heeft met Uw teman
sendalanen. Misschien heeft Uw kalimbubu een vordering of een schuld aan Uw teman sendalanen.
Geef dat door aan Uw kalimbubu!

25

Tussenpersoon: Goed, prachtig. (Zich richtend tot de
kalimbubu-woordvoerder:) Ja, Mama. zojuist vroeg onze
anakberu wie onder U een vordering of schuld heeft
aan ons; onderzoekt U dat allen!

26

Kalimbubu-woordvoerder: Ik zal er eens naar vragen, wie
van ons een schuld of vordering heeft. Er moet niets
onbesproken blijven.

27

- De kalimbubu bespreken onderling de vraag, waarna hun
woordvoerder de conclusie meedeelt aan de tussenpersoon:

28

Kalimbubu-woordvoerder: Het zit zo, Jabanta. Ik heb bij
ons. Uw kalimbubu, navraag gedaan; wij hebben het
nauwkeurig besproken, maar toch hebben we misschien
iets vergeten. Dan kan het geen kwaad als jullie ons
daaraan herinneren.

29

Tussenpersoon: Goed. Wel, bengkila (d.i. anakberu-woordvoerder) Uw mededeling heeft onze kalimbubu bereikt;
zij hebben overleg gepleegd (enggo Ία avih-avth)
en
ieder afzonderlijk onderzocht. Onze kalimbubu zegt
dan ook: "Wij hebben niets te verrekenen met onze
anakberu (d.i. de overledene); vorderingen onzerzijds
zijn er niet, schulden ook niet. Misschien zijn die
er vroeger geweest, mogelijk zijn er sembuyak van ons
die daarover iets weten, misschien herinnert U zich
nog iets. Wilt U daarom onderling eens overleggen
(cuba kam
ari'h-arih).
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Anakberu-woordvoerder : Accoord. (Zich richtend tot de
senina-groep:) Ja, Ngorati! De verrekeningen zijn
nu al uitgezocht door Uw sembuyak (d.i. Sebayang)
en Uw kalimbubu (d.i. Milala), door tussenkomst van
Uw teman sendalanen (d.i. de tussenpersoon).
Uw kalimbubu zegt: "Wij herinneren ons niet schulden
te hebben; zover wij weten hebben we ook geen vorderingen. Misschien zijn er, die wij ons niet herinneren; dan zal onze anakberu (d.i. Sebayang) ons wel
herinneren aan hetgeen wij te verrekenen hebben met
onze anakberu, (d.i. de overledene). Wij vinden dat
geen kwaad kan", zo sprak Uw kalimbubu. Herinnert U
zich misschien of er een vordering is op Uw kalimbubu? Overlegt gij allen (Sebayang) daarover! (Arih

kam

30

kerina).

Senina-woordvoerder: Goed wij zullen eens overleggen.

31

- De senina-woordvoerder gaat in overleg met de overige 32
Sebayang, en concludeert tenslotte tegenover de anakberu-woordvoerder:)
Senina-woordvoerder: Hetgeen zojuist besproken werd
33
heeft ons bereikt. Ook volgens ons weten klopb het
wat de kalimbubu zei. Zover wij weten hebben zij
geen schulden. Het is dus nu zo, dat als er iets van
vroeger verborgen zou zijn gebleven, dat dat dan hierbij opgelost is.
Anakberu-woordvoerder: Ja, dat is prachtig.
34
Het blijkt dat al Uw kinderen (zoons) en turangku,
alsook permèn zich naar behoren hebben gedragen
(evZagu me). Ook al is Uw senina (d.i. de overledene)
al lange tijd verzwakt geweest door ziekte, toch
blijken er geen schulden te zijn, omdat men het verstond (betuh.) hem te bezorgen al wat hij nodig had.
U allen, sembuyak en turangku, hebt alles in orde gebracht.
Als er dan niets meer te verrekenen is met Uw kalimbubu, noch met U, Sembuyak, ja dan willen wij, anak-269-

beru, wel toehoren. Kom, ondervraag dan nu ons, anakberu, of wij misschien met U iets te vereffenen hebben.
35

Senina-woordvoerder: Zo is het. Het zal onze verhouding
niet schaden als ik U zou ondervragen.

36

Anakberu-woordvoerder: Hebt U de woorden van onze kalimbubu gehoord, Jamantas?

37

- Hiermee richt zich de anakberu-woordvoerder tot zijn
mede-anakberu zonder de eigenlijke vraag af te wachten. In het overleg dat zij voeren wordt tussendoor
door een van hen opgemerkt, dat ze vooral ook de
vrouwen moeten vragen "die van dit soort zaken meestal meer weten dan de mannen, die vaak niet eens weten
hoe hun eigen veld erbij staat".
De discussie handelt over de vraag of alle anakberu
afzonderlijk (dwz. per merga, dus resp.: Ginting, Tarigan en Karo-karo) of allen tegelijk moeten worden
ondervraagd. De anakberu-woordvoerder lost het probleem op door voor zichzelf (dwz. voor alle Gintinganakberu) te antwoorden:

38 Anakberu-woordvoerder: Ja, Jamantas! Wij (d.i. Ginting)
menen dat wij geen vorderingen hebben, ook van schulden weten wij niets. Hoe dan ook, als onze kalimbubu
(d.i. Sebayang) zich nog iets zou herinneren, en dat
aan ons zou meedelen, dan zou dat ons niet verschrikken. Nu jullie, Tarigan en Karo-karo, hoe zit net bij
jullie?
39

Anakberu Tarigan (Jamantas): Om maar met mezelf te beginnen -wij zijn eigenlijk met velen, maar ik zie
niet allen Hier-, ik heb niets. Vorderingen, meen ik,
zijn er niet, ook schulden zijn er niet, geloof ik.
Mocht onze kalimbubu (d.i. Sebayang) zeggen dat die
er wel zijn, wat best mogelijk is, dan hebben wij ons
vergist. Dan is dat vergeten geweest.

40

Anakberu-woordvoerder: Juist. Gij, Karo-karo, wat hebt
U te zeggen?
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Anakberu Karo-karo (Sayang): Ja, wat zal ik ervan zeg- 41
gen? Als we geen vorderingen hebben: mooi; zijn er
geen schulden: prachtig. We hebben niets te verrekenen.
- De Anakberu-woordvoerder deelt dit nu mee aan de se- 42
nina-woordvoerder :
Anakberu-woordvoerder: Ook bij ons, Uw anakberu, Ngora- 43
ti, is nu iedereen ondervraagd. Wij menen dat wij
geen schulden hebben, noch vorderingen. Hoe dan ook,
als U, kalimbubu, meent dat die er wel zijn, herinner ons dan daaraan.
- De senina-woordvoerder op zijn beurt geeft dit door
aan zijn mede-senina:

44

Senina-woordvoerder: Wel, ze hebben elkaar ondervraagd; 45
zover zij zich herinneren is er niets.
- De senina bespreken binnen hun groep deze conclusie, 46
waarna hun woordvoerder aan de anakberu-woordvoerder
zegt:
Senina-woordvoerder: Accoord. Jullie hebben elkaar dus
ondervraagd. Jullie zeggen dat er niets is, en mèt
jullie zeggen jullie impal {d.i. Sebayang) dat ook
zij van niets weten. Dus, zoals jullie zojuist al
zeiden, Kaka (d.i. overledene) had ook op jullie,
anakberu, geen vordering.

47

Anakberu-woordvoerder: Zo is dat. Aldus hebben wij bin- 48
nen de sangkep si telu elkaar ondervraagd, zo kunnen
we nu vaststellen. Er is niets meer ter afrekening
blijven hangen; noch bij Uw senina, noch bij ons, anakberu, noch bij Uw kalimbubu, nietwaar? Uw senina
ginds (d.i. de overledene) zal gerustgesteld zijn.
Ook wij allen die hij heeft achtergelaten, zijn gerustgesteld.
Senina-woordvoerder: Juist. Hij is daar nu geheel gezuiverd van schuld (saZang sai), nietwaar?
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49

50

Anakberu-woordvoerder: Zo is dat. Zijn we dan klaar met
ons overleg over de verrekeningen?

51

Senina-woordvoerder: Wat betreft de afrekening, daar
zijn we mee klaar.

52

- Na deze vaststelling richt zich de anakberu-woordvoerder tot de tussenpersoon van de kalimbubu:

53

Anakberu-woordvoerder: Ja, Jabanta! Wat betreft de afrekeningen hebben we elkaar al ondervraagd, zowel
Uw kalimbubu (d.i. Milala), als gij sembuyak (d.i.
Sebayang) en wij. Uw anakberu (d.i. Ginting, Tarigan
en Karo-karo). Er is niets hangende gebleven. Overlegt (avLh-avih)
dan nu eens met Uw kalimbubu (d.i.
Milala) waarover nog meer gesproken moet worden.

54

- De tussenpersoon legt deze vraag voor aan kalimbubuwoordvoerder. Met de mededeling van de eensgezinde
conclusie van senina en hun anakberu aan de kalimbubu is de bespreking van dit onderdeel formeel afgerond en kan een ander onderwerp geïntroduceerd
worden.

55 Kalimbubu-woordvoerder (tot zijn mede-kalimbubu): Onze
anakberu (d.i. de overledene) is nu gezuiverd: hij
heeft geen schulden en geen vorderingen, zegt men.
Hebben wij allen dat gehoord? De vorderingen en schulden zijn dus afgewerkt, nietwaar?
Nu dat zo is, wat vinden wij dat er nog meer besproken moet worden? Laten we daarover overleggen (avih-

arih ita min).
56

- de kalimbubu overleggen onderling hierover. De uitkomst van hun gesprek wordt meegedeeld aan de tussenpersoon die deze op zijn beurt weer doorgeeft
aan de anakberu-woordvoerder:

57 Tussenpersoon: Ja, Bengkila! (d.i. Antar Ginting) Bapa
is nu overleden. Als er nu in de toekomst voor onze
kalimbubu werkzaamheden moeten worden uitgevoerd dan
zijn wij allen (d.i. Sebayang) voor onze kalimbubu
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gelijk. Maar wie van ons is dan hun ingan pudun*, vragen onze kalimbubu zich af.
Anakberu-woordvoerder: Ja, Uw teman sendalanen (d.i. de 58
overledene) was de ingan pudun van Uw kalimbubu. "Al
is er ook maar een kleinigheid te doen, als ik dan
maar weet wie ik moet laten komen", is dat wat Uw kalimbubu bedoelt te zeggen?
Tussenpersoon: Precies.

59

Anakberu-woordvoerder: Goed dan. (Tot senina-woordvoer- 60
der): Ja, Ngorati! Uw senina (d.i. Nehi Sebayang) is
dus nu overleden. Wij, Uw anakberu, hebben zojuist aan
Uw kalimbubu gevraagd wat er nog meer besproken dient
te worden. Daarop zei Uw kalimbubu: "Uw senina is nu
overleden. Als wij nu in de toekomst eens een ceremonie te houden hebben, wie van Uw kalimbubu (dwz. Sebayang) is dan onze penehen pudun, degene tot wie wij
ons moeten richten?", zo sprak onze puang*. Uw kalimbubu.
Overlegt gij allen (avLh kam kevi-na) , wie van U de
penehen pudun is.
Senina-woordvoerder: Onze kalimbubu heeft juist gespro- 61
ken; voorheen was hij (d.i. overledene) dat inderdaad.
Alleen kaka (d.i. de overledene) was de penehen pudun
van onze kalimbubu, degene tot wie zij zich richtten.
Inderdaad, hij is er nu niet meer. Het is juist wat
onze kalimbubu zei. We zullen daarover eens overleggen (banci- kamiarih-arih).
(Tot zijn mede-senina): Ja, kaka, we hebben zojuist
de woorden van onze kalimbubu vernomen via onze anakberu. Ze zeiden: "Uw senina is overleden. Van vroeger
af al was hij onze ingan pudun, degene tot wie wij ons
richtten. Nu hij overleden is, wie is nu onze ingan
pudun? Onze anakberu, vraagt ons, dit te overleggen.
- Nadat men zich binnen de senina-groep hierover heeft
beraden, keert de senina-woordvoerder zich tot de
anakberu-woordvoerder:
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62

63

Senina-woordvoerder: Ja, Antar. Wij hebben overlegd
(enggo mènda arih-arih).
Wij, je impal, zijn met velen; talrijker nog zijn je permèn. Juist omdat we
met zovelen zijn, kunnen wij ons niet goed een mening vormen. Wij zouden graag zien, dat jullie maar
besluiten wie daarvoor het meest geschikt is.

64

- De anakberu-woorder stemt in met wat de senina-woordvoerder zegt, en richt zich daarop tot zijn medeanakberu:

65

Anakberu-woordvoerder: Oh, Jamantas en Kaka Pa Lèmna!
Wat betreft de penehen pudun zei onze kalimbubu (d.i.
Sebayang) zojuist: "Gij, onze anakberu, maakt de
keus maar. Wie van ons U ook aanwijst, dat is ons
om het even. Als U maar iemand aanwijst."
Wat zeggen wij, anakberu van Sebayang, daarop?
Wie van onze kalimbubu (d.i. Sebayang) zullen we aanwijzen als penehen pu£un, degene tot wie hun kalimbubu (d.i. Milala) zich kunnen richten?

66

- De anakberu spreken onderling over deze vraag, waarna hun woordvoerder aan de senina-woordvoerder meedeelt:

67 Anakberu-woordvoerder: Het zit zo, Ngoratü
Wij, Uw anakberu, hebben overlegt (enggo me kcmi
arihavLh) over de vraag wie van U, sembuyak, de penehen
pudun zal zijn.
Wij hebben een mening die we ter overweging willen
voorleggen. Wij zijn eigenlijk van mening, dat het
passend zou zijn, als de oudste zoon het zou worden.
Maar, Uw zoon*, de oudste, is niet erg honkvast heb
ik gemerkt. En als dan eens uitnodigingsbrieven de
kalimbubu uitgaan, bereiken die hem misschien niet,
vrezen we.
68

Senina-woordvoerder: Dat is waar.

69

Anakberu-woordvoerder: Uw zoon Keleng* daarentegen is
voortdurend hier in Kuala of in Tiga Binanga. Als we
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nu eens aanwijzen als penehen pudun, dan is het in
één keer rond.
Dat geven we U in overweging, bespreekt (arih kam)
U eens of U het juist vindt dat wij zeggen.
Senina-woordvoerder: Goed, wij zullen daarover overleg 70
plegen (Ъапсі кса г
arih-arih).
(Tot zijn mede-senina): Ja, Ka ! Als volgt sprak onze
anakberu: "Uw oudste zoon is, heb ik gezien, altijd
ver weg. Als we hem tat penehen pudun van de kalimbubu maken, dan zijn we bang dat de opdrachten van
zijn kalimbubu, zijn senina en zijn kinderen niet
tijdig bereiken", zei zojuist onze anakberu. "Wij ge
loven dan ook dat Uw zoon Keleng het moet zijn; wat
vindt U daarvan? Wat voor bezwaar zou men daar tegen
kunnen hebben?", zeiden zij.
- In het onderling overleg dat de senina nu voeren,
71
wordt onder andere benadrukt dat het dan wel prac
tisch is om Keleng, de jongere broer van Ngayam als
penehen pudun aan te wijzen, maar dat desondanks niet
zonder meer mag worden voorbijgegaan aan Ngayam. Hij
•blijft immers de oudste en dient als zodanig te wor
den erkend.
Als ze het over de'kwestie eens geworden zijn, deelt
hun woordvoerder aan de anakberu-woordvoerder mee :
Senina-woordvoerder: Wel, Antar. Zojuist hebben jullie, 72
anakberu, al meegedeeld dat, als Keleng de ingan pu
dun zou worden, dat het dan in orde was. Dat zei U
zojuist, nietwaar? Nu hebben wij daarover overlegd
en wij denken er ook zo over, wij vinden het goed.
Anakberu-woordvoerder: Goed, Moet ik dat overbrengen
aan Uw kalimbubu?

73

Senina-woordvoerder: Precies.

74

Anakberu-woordvoerder (tot tussenpersoon): Ja, Jabanta. 75
Uw teman sendalanen (d.i. alle Sebayang; de seninagroep) hebben nu de ingan pudun voor Uw kalimbubu
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(d.i. Milala) aangewezen: Keleng wordt het!
Geef dat door aan Uw kalimbubu.
76

Tussenpersoon (tot kalimbubu): Welnu, Ma. Wij Uw anakberu (d.i. Sebayang) hebben onze ingan pudun aangewezen. Onze ingan pudun is uw beberé Keleng*.

76a

- (De kalimbubu stelt aan Jabanta een vraag, die deze
doorgeeft aan de anakberu):

77 Tussenpersoon: Wel, Bengkila. Wat U zei over Uw permèn
als ingan pudun, dat is doorgegeven aan onze kalimbubu. Nu merkt deze op: "Het gaat er toch niet om,
aan te wijzen wie de diverse werkzaamheden moet verrichten; dat zijn toch zij allen (d.i. Sebayang):
allen gezamenlijk?
78

Anakberu-woordvoerder: Wij 'hebben zojuist al meegedeeld,
dat het resultaat van Uw (d.i. Sebayang) eensgezindheid is, dat Keleng werd aangewezen; dat hij de penehen pudun, ingan pudun van de kalimbubu is.

79 Tussenpersoon (tot kalimbubu): Goed zo. Welnu Ma: die
pudun, dat is in het bijzonder die kaka; Uw anakberu
zijn wij allen!
80

Kalimbubu-woordvoerder: Prachtig, dat bedoelden wij.
Vinden wij niet allen dat het zo in orde is?

81

- De kalimbubu spreken onderling nog kort hierover,
waarna hun woordvoerder aan de tussenpersoon meedeelt:

82

Kalimbubu-woordvoerder: Zo is het juist, vinden wij.

83

Tussenpersoon (tot anakberu-woordvoerder): "Het is
prachtig", zeggen ze, Bengkila.

84 Anakberu-woordvoerder: Goed dan, (en zich richtend tot
de senina-woordvoerder:) "Wij weten ervan" zegt Uw
kalimbubu. Toch is er nog iets wat U ons zou moeten
vragen.
85

Senina-woordvoerder: Wat dan?
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Anakberu-woordvoerder: Zojuist hebben wij, Uw anakberu, 86
gezegd: "We gaan twee vliegen in één klap slaan* .
Ik kom nu even terug op wat we zojuist zeiden. Voorheen was het zo dat als gij/ Sebayang, uitnodigingen
liet uitgaan, ieder van Uw gezinnen (tanggandu)*
ondertekende. Als zodanig tekende ook steeds Pa Pusuhmuli (d.i. overledene). Is het nu zo, dat het in het
vervolg Uw zoon Keleng is die ondertekent?
- Fluisterend wordt door de senina overlegd over deze
vraag die hen schijnt te verrassen. Hun woordvoerder
zegt tenslotte tegen de anakberu-woordvoerder:

87

Senina-woordvoerder: Oh, Antar, wat je zo juist aan ons 88
doorgaf heeft ons bereikt en we hebben daarover overlegd (enggo те катг а гЬ.) . Wat vinden jullie, anakbe
ru, er eigenlijk van; zouden jullie vinden dat dat
juist is?
Anakberu-woordvoerder: Nu je het ons zo vraagt, willen
wij daarover eerst wel overleg plegen. Is het bij U,
sembuyak, dan nog niet in orde? Hebt gij Uw overleg
(cœihndu) nog niet voltooid? Het kan toch geen kwaad
dat ik deze vraag in herinnering geroepen heb?

89

Senina-woordvoerder: Laat ik U dit nog zeggen: wie het
ook zal zijn (die tekent), wij vinden alles best.

90

Anakberu-woordvoerder: Stel nu dat we hem (d.i. Keleng) 91
aanwijzen als degene die voortaan ondertekent, hoe
moeten we dat dan gepast en fraai zeggen? Dat vragen
wij, anakberu, ons af.
Maar tenslotte is datgene het beste en het mooiste,
waarover we het met elkaar eens kunnen worden (ja
katanta evsada).
(Tot zijn mede-anakberu:) Wat vinden
wij van wat onze kalimbubu zojuist zei?
- Duidelijk verstaanbaar en ordelijk voeren de anakberu 92
onderling overleg dat goed te volgen is voor eenieder.
Vermoedelijk is men opzettelijk duidelijk, om vooral
te zorgen dat Ngayam zich niet tekort gedaan zal voe-277-

len en in zijn positie als oudste zoon erkend wordt,
ook al valt de keuze op zijn jongere broer:
93

Anakberu (Sayang Karo-karo): De vraag van onze kalimbubu: "Wie is onze ingan pudun", is zojuist al besproken. Onze impal is dus nu overleden; hij was het die
vroeger tekende voor het gezin (tangga) van deze kalimbubu van ons. Als we dan zojuist gezegd hebben dat
we beide vragen in één keer zouden beantwoorden, dan
zou Keleng ook degene moeten zijn die tekent, lijkt
mij. Pas dan zal ook onze puang kalimbubu (d.i. Milala)
tevreden zijn, meen ik.

94

Anakberu-woordvoerder: Ja, zojuist hebben we al aan onze
puang, de kalimbubu van Sebayang, medegedeeld dat Keleng de penehen pudun zou zijn. Zouden we nu een ander aanwijzen als degene die tekent dan zou dat tot
verwarring leiden. Want als dan Sebayang eens een uitnodiging laat uitgaan naar onze puang, dan zou deze
maar moeten uitzoeken tot wie hij zich moet richten:
tot degene die getekend heeft of tot de penehen pudun,
Keleng. En wij dragen daarvan de lastl

95 Anakberu (Sayang Karo-karo): Nou, wat zeggen ze ervan? Ik
vind dat er dan helemaal niets van deugt.
96

Anakberu-woordvoerder: Wat vind jij ervan, Jamantas?

97 Anakberu (Jamantas Tarigan): Ja, wat zal ik er van zeggen? Ik kan alleen maar meegaan (met wat de anderen
ervan vinden).
98

Anakberu-woordvoerder: Het is niet dat we je impal (d.i.
Ngayam) niet willen erkennen (si persilahang)
we weten
immers dat hij de oudste is! Het mag dan wel waar zijn
wat we van hem zeggen: nu eens is hij hier, dan weer
niet, maar meestal is hij weg; wat moet ik ervan zeggen? Toch vind ik dat we onze woorden wat fraaier moeten formuleren.

99

Anakberu (Jamantas Tarigan): Wij zijn toch klaar, als we
gezegd hebben wat wij ervan vinden? Dan zegt U toch:
"Wij vinden dat het zó moet". Dan is het toch klaar.
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- De anakberu-woordvoerder rondt nu de bespreking met
zijn mede-anakberu af:

100

Anakberu-woordvoerder: Toch is er nog iets, Jamantas.
101
Vooral wij, anakberu van Sebayang, wij, die hier met
deze runggun bezig zijn (si ngevunggu ê), wij zijn
nog jong. Jong zeg ik, omdat we niet veel weten en
maar weinig ervaring hebben. In deze aangelegenheid
is nog iets hangende gebleven. We kunnen dan voor
onze kalimbubu wel bepaald hebben wie van hen zal tekenen (араъ i-a пекгп) , maar als er nu morgen een
fraaiere weg blijkt te zijn, dan moeten we dat als
dan maar verbeteren, vind ik*.
Anakberu (Jamantas Tarigan): Prachtig.

102

Anakberu-woordvoerder: Zullen we dan nu maar vaststellen dat je impal Keleng degene is die tekent?

103

Anakberu (Jamantas Tarigan): Uitstekend.

104

Anakberu-woordvoerder: Ja, dat is dus rond, (en tot de
senina-woordvoerder : ) Wel, Ngorati'. Het is Keleng
die voortaan voor het gezin (tangga) ondertekent als
U, onze kalimbubu Sebayang Kuala, uitnodigingen laat
uitgaan.

105

Senina-woordvoerder: Het zij zo. We hebben toch dit al- 106
les besproken opdat je oudste permèn (d.i. Ngayam)
het zou vernemen?
Anakberu-woordvoerder: Als dat het geval is, dan geloof 107
ik niet dat Uw zoon (d.i. Ngayam) nog bedenkingen zal
hebben.
Senina-woordvoerder: Zo is dat.

108

Anakberu-woordvoerder: Goed dan. Waarover hebben we nu
nog meer te spreken?

109

Senina-woordvoerder: Wat vinden jullie, anakberu? Wat
ons betreft is er niets meer. Wat dachten jullie?

110

Anakberu-woordvoerder: Wij menen dat er nog een kleinigheid te bespreken valt, maar moet dat niet eerst

111
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via Uw teman sendalanen (d.i. de tussenpersoon) aan
Uw kalimbubu gevraagd worden?
112

Senina-woordvoerder: Wat wij te bespreken hebben duurt
niet lang meer, menen wij.

113

Anakberu-woordvoerder (tot tussenpersoon): Goed dan.
Wat vind U dat er nog moet worden besproken?

114 Tussenpersoon: Wacht even! Wij hebben zojuist al met
onze kalimbubu overlegd. Deze zei, dat al besproken
is dat kaka (d.i. Keleng) degene zou zijn tot wie
de kalimbubu zich kan richten (cibai pudun). Het is
ook kaka die in de "familietak" (bas ripê) tekent
voor het gezin
(tangga).
Nu heeft hij naar volgorde van geboorte nog een oudere broer. Dat zij nu zoals het is, als wij allen
vinden dat in het leven de dingen zo kunnen uitvallen.
"Maar het is toch niet verkeerd, om dat nog eens
uitdrukkelijk mee te delen, om te voorkomen dat hierover achteraf onenigheid ontstaat?" zei onze kalimbubu zojuist. "Overlegt gij, anakberu, nu. Oók met
de anakberu menteri*, opdat we sterk staan", zei
onze kalimbubu.
115

Anakberu-woordvoerder: Het is ons nog niet duidelijk;
wil je dat nog eens herhalen, Jabanta.

116 Tussenpersoon: Zojuist is al besproken dat Keleng de
penehen pudun zal zijn, degene tot wie de kalimbubu
zich kan richten. Nu zeggen jullie, anakberu, evenals wij dat het Keleng is die tekent voor het gezin.
Maar hij heeft naar volgorde van geboorte nog een
oudere broer.
Nu zegt onze kalimbubu (d.i. Milala): "Deel dit alles dan nog eens ter overweging mee aan onze anakberu menteri (d.i. Ginting), opdat onze verbondenheid als kalimbubu, senina en anakberu (rakut) sterk
zij, en opdat achteraf geen bezwaren zullen ontstaan.
Dat kan toch geen kwaad?" Laat dus achterwege wat
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hierin onaangenaam is.
Anakberu-woordvoerder: Goed, zeg het dan maar zo. "Zeg 117
dat U de bezwering van onze kalimbubu zult doorgeven"
zegt U dan. (Tot zijn mede-anakberu): Hebt ge dat gehoord, Jamantas, en gij allen?
Tussenpersoon: Treedt hierover maar eens met elkaar in
overleg (cœih-cœih
kam).

118

Anakberu-woordvoerder: Ik geloof dat alles openlijk en 119
oprecht besproken is. Wij, anakberu van Sebayang,
hebben onder onze kalimbubu (d.i. Sebayang) al de
penehen pudun aangewezen en si néken. We hebben samen
met Uw sembuyak alles wat besproken werd beluisterd.,
Ik geloof niet dat er iets hangende is gebleven. Zeg
dan nu tot Uw kalimbubu: "Alles is grondig besproken;
de zaak is nu rond, is helemaal kloppend gemaakt".
Dan zijn we hiermee klaar.
Tussenpersoon: Goed, prachtig; (en zich richtend tot de 120
kalimbubu) : Wel Mama, Uw woorden heb ik doorgegeven
aan onze anakberu. Deze zei daarop:
"Als Uw (d.i. Jabanta's) overleg met Uw sembuyak al
rond is, en ook ons overleg (arih катг) is in orde,
dan heeft dat al kracht". Als het nu ook bij U (Milala) al klaar is, vindt ge dan dat er nog iets aan
ontbreekt?
Het overleg (ar^th) van onze anakberu is afgerond.
- De kalimbubu-woordvoerder deelt zijn mening mee aan
121
de tussenpersoon die deze weer doorgeeft aan de Anak
beru-woordvoerder :
Anakberu-woordvoerder: Oh, Ngorati. (d.i. Senina-woord- 122
voerder). Ik geloof niet dat er iets onbesproken ge
bleven is. Wat wij (anakberu en senina) gezegd hebben
stemt overeen met wat Uw kalimbubu ervan vindt. Wij
menen dat er niets meer ontbreekt aan het geen van
avond besproken moest worden.
Alleen nog dit: Wanneer houden we het merkat bajir?*
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123

Senina-woordvoerder: Ja, gelijk hebt U, wanneer kunnen
wij daarvoor bijeenkomen?

123a

Anakberu-woordvoerder: Het merkat bajir behoort eigenlijk plaats te vinden na twee nachten. Indien niet
na twee, dan na vier nachten.
Vroeger deed men het na vier nachten. Maar tegenwoordig, omdat we allemaal hard moeten werken, wordt daar
twee nachten van gemaakt. Daartussen hebben we te
kiezen. Als we het op twee nachten houden dan wordt
dat dus dinsdag.

124

Senina-woordvoerder: Als we over twee nachten afspreken, dan is het dinsdag. De tijd van vier nachten,
dat is volgens de huidige maatstaf al wat laat, nietwaar?

125

Anakberu (Sayang Karo-karo): Dinsdag is het wel marktdag*.

126

Senina-woordvoerder: Volgens de adat mag het niet na
één nacht: pas na twee nachten mag het; dat is dus
precies op dinsdag.

127

Anakberu (Sayang Karo-karo): Wat denk je van het volgende :
Volgens ons is het ngamburi lau si malem-malem bedoeld om Uw kalimbubu. Uzelf en ons. Uw anakberu, te
troosten (таЪет ukur) . Als we doen zoals nu wordt
gezegd, dan zullen we de ceremonie tijdens de markt
moeten houden. Als we dat nu eens doen vóór we allemaal naar de markt gaan? Wie dan daarna naar de markt
wil, kan daarheen.
Wat vinden we daarvan?

128

Anakberu-woordvoerder: Op de marktdag dus?

129

Anakberu (Sayang Karo-karo): Ja, op de dag van de markt.

130 Anakberu-woordvoerder: Vooruit dan, als we daarmee allen instemmen (alu arïhta evsada) doen we het toch
wat vroeger. Dan zijn we toch ook op tijd klaar?
-282-

Anakberu (Sayang Karo-karo): Juist! Daarom moeten we
dat overwegen, opdat onze puang kalimbubu (d.i. Milala) en onze kalimbubu (d.i. Sebayang) weten waar
ze aan toe zijn. Hoe luidt nu ons overleg?

131

Anakberu-woordvoerder (tot senina-woordvoerder): Wel,
Ngorati. Hoe zou het zijn, als we het op de dag van
de markt doen? We zouden dan wel willen dat het wat
vroeger gehouden wordt. Kom ons hierin tegemoet, opdat het snel gaat.

132

Senina-woordvoerder: Juist. We moeten het toch samen
eens zijn (ras nge kita), wil het kunnen, nietwaar?
(En zich richtend tot zijn mede-senina): Ja, wat
vinden jullie ervan, is dat in orde?

133

Anakberu-woordvoerder: Dat is toch wel goed, zeker?

134

Senina-woordvoerder: Ja. We zullen gezamenlijk het werk 135
moeten doen, opdat het snel klaar is. Deel dat maar
mee aan alle aanwezigen.
Anakberu-woordvoerder: Nou, dat zal ik dan Uw kalimbubu 136
meedelen, opdat die er ook van weten.
Senina-woordvoerder: Doe dat.

137

Anakberu-woordvoerder (tot de tussenpersoon): Oh Jaban- 138
tai We hebben zojuist met Uw teman sendalanen (d.i.
Sebayang) afgesproken dat het ngamburi lau si malemmalem overmorgen zal worden gehouden. Wat zegt gij
daarvan met Uw kalimbubu? Wij, anakberu van Sebayang,
zouden graag hebben dat dat mogelijk gemaakt werd.
Overleg dat eens (arih kam).
Tussenpersoon (tot de kalimbubu-woordvoerder): Wel, Ma: 139
zo juist hoor ik hen zeggen: ngamburi lau si malemmalem over twee dagen. Overlegt daarover; maakt het
mogelijk.
Kalimbubu-woordvoerder: Zeg maar, Jabanta, dat het mer- 140
kat bajir overmorgen kan worden gehouden.
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141

Tussenpersoon (tot anakberu-woordvoerder): Zo, Kila*,
de mededeling heeft hen (d.i. de kalimbubu) bereikt;
het is goed.

142

Anakberu-woordvoerder: Prachtig! (En tot de seninawoordvoerder): Overmorgen dan maar, Ngorati.
Wat hebben we verder nog te bespreken, dacht U?

143

Senina-woordvoerder: Wat vinden jullie? Wij dachten
dat er niets meer was.

144 Anakberu-woordvoerder: Ook wij anakberu menen dat er
niets meer is.
145

Senina-woordvoerder: Goed. Dan rest ons nog slechts
te gaan eten. Hoe is het met het eten gesteld?

146

Anakberu-woordvoerder (tot zijn mede-anakberu Jamantas
Tarigan): Wat U betreft, Jamantas, hebt U nog iets
dat besproken moet worden, vraagt onze kalimbubu
(d.i. Sebayang).

147 Anakberu (Jamantas Tarigan): Er is niets meer.
148 Anakberu-woordvoerder: In dat geval, kunnen we dan het
eten opdienen?
149

Senina-woordvoerder: Prima.

150

- Men verplaatst zich om te gaan eten.
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en
4 De termen servino, en sembuyak worden in deze runggung door elkaar gebruikt. De ene keer duidt men
alleen de lineagegenoten van de overledene aan met
sembuyak dan weer gebruikt men deze term voor alle
leden van de merga Sebayang. In beide gevallen
wordt echter ook de term senina gebezigd.
13 De anakberu woordvoerder refereert hier aan bepaalde mensen uitgaande van zijn verwantschappelijke
verhouding tot hen: turangku zijn de vrouwen van
zijn mannelijke impal van de merga Sebayang; permèn zijn hun kinderen hier in het bijzonder: hun
dochters.
14 Deze opmerkingen lijken tegenstrijdig: de een zegt
dat men eventueel schuld en vordering vrij-uit kan
noemen, de ander meent dat zoiets mèla (lett.: verlegen) , beschamend, zou zijn. Men wordt inderdaad
verondersteld tijdens deze runggun geen echte zakelijke schulden en vorderingen naar voren te brengen; dat kan op een later tijdstip gebeuren. Waar
het nu in feite om gaat is vast te stellen dat de
relatie tussen de overledene, zijn зепгпа, kalimbu—
bu3 anakbevu goed is, dat men elkaar wederzijds
niets te verwijten heeft, dat de overledene en
zijn naaste familie de juiste houding hebben aan
genomen t.o.v. hun kalimbubu, zodat deze laatsten
geen reden tot ergernis hebben, dat aan de verplich
tingen in de adat voldaan is. Ook wordt nagegaan
of het nodig is dat men de nabestaanden gezamenlijk
helpt kleinere kosten, bijv. t.g.v. ziekte van de
overledene, te dekken.
24 Teman sendalen,
ook wel: teman sidalanen
(vrienden
van één weg), dwz. diegenen die dezelfde kalimbubu
of anakberu hebben. In dit geval wordt met teman
sendalen bedoeld de overledene die evenals de tussenpersoon Jabanta, Milala tot kalimbubu heeft.
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49 D.w.ζ. de overledene ginds in het rijk der doden.
57 Pudun betekent letterlijk: knoop (in een touw e.d.),
maar ook: afspraak, overeenkomen.
Vroeger werd in het algemeen, tegenwoordig nog in
ceremoniële gevallen, bij het maken van een afspraak
het tijdsverloop dat zou verstrijken alvorens de afspraak zou worden nagekomen of het overeengekomene
zou plaatsvinden, uitgedrukt in nachten en aangegeven door overhandiging van een touwtje, een grasspriet of rietstengel, waarin evenveel knopen (pudun) gelegd waren als er nachten zouden verstrijken.
Het penehen pudun zijn (lett.: degene die naar de
knoop kijkt; degene aan wie de knoop getoond wordt)
of het гпдап pudun zijn (lett.: de plaats voor de
knoop; degene aan wie de knoop wordt overhandigd)
is een typische hoedanigheid in de апакЪеіт-каЪътbubu verhouding. Bedoeld daarmee wordt de anakberu
die is aangewezen als degene tot wie de katimbubu
mededelingen richten kan, en met wie hij afspraken
kan maken.
60 Puang, bedoeld wordt puang каЫтЪиЪи d.i. de kalimbubu van de kalimbubu. Hier wordt daarmee Milala
aageduid, die de kalimbubu zijn van Sebayang, die
op hun beurt weer kalimbubu van de spreker (de anakberu-woordvoerder) zijn.
67 De anakberu-woordvoerder bedoelt met "Uw" zoon niet
Ngorati's eigen zoon, maar zijn classificatorische
zoon. Dit is Ngayam, de oudste zoon van de oudere
broer van de overledene.
69 Keleng is een jongere broer van Ngayam, dwz. ook een
classificatorische zoon van de senina-woordvoerder.
76 Ma = mama = kalimbubu. Hier: Milala en Ginting Kuta
Bangun.
beberé globaal SiCh.
86-1 Met "2 vliegen in één klap slaan" bedoelt de anakberu-woordvoerder aan te geven dat moeten worden
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vastgesteld zowel wie de "ingan pudun" is als wie
"si nêken" zal worden en dat zo mogelijk één en
dezelfde persoon, nl. Keleng, beide hoedanigheden
zal vervullen. Dit idee moet echter voorzichtig en
als twee vragen afzonderlijk worden behandeld, omdat Ngayam als oudste zoon zich wederom gepasseerd
zou kunnen voelen.
86-2 Si nêken bas tangga betekent letterlijk: degene die
(onder)tekent in het gezin (tangga, eigenlijk rumah
tangga (Indon.), is: gezin).
Hiermee wordt aangeduid diegene die voor een patrilineale verwantengroep (een sada bapa-, sada
ninigroep of vipê) de uitnodigingsbrieven mede ondertekent die worden uitgestuurd bij gelegenheid van ceremoniële feesten (huwelijk, begrafenis, enz.) binnen de süb-merga waartoe hij behoort.
101 De anakberu-woordvoerder dekt zich a.h.w. bij voorbaat al in tegen bezwaren, die achteraf mogelijk
geuit zouden kunnen worden tegen het besluit om,
i.p.v. de oudste zoon, diens jongere broer aan te
wijzen als si
nêken.
114 Anakberu mentevi,
i.e. de anakberu
d.i.: Ginting.

d.i. anakberu van de anakberu,
van Milala's anakberu (Sebayang)

122 Het "merkat bajir",
later in deze runggun ook aangeduid als: "ngamburi tau si malem-malem" (lett.:
koel water uitsprenkelen) is in de reeks van ceremoniën rond een begrafenis de laatste officiële
plechtigheid.
125 Dinsdag is de wekelijkse marktdag in de streek rond
de (markt)plaats Tiga Binanga. Waarschijnlijk is
men er binnen de зепгпа-дгоер op uit om de datum
voor het ngamburi lau si malem-malem te vervroegen
tot 1 nacht na de begrafenis i.v.m. de marktdag die
juist valt op de 2e dag na de begrafenis. Volgens de
adat echter moet 2 of 4 dagen gewacht worden voor
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men bedoelde ceremonie kan houden. Pas ná het ngam—
burn, lau si malem-malem kunnen kalimbubu,
andkberu
en senina van de overledene weer huns weegs gaan en
hun dagelijkse bezigheden hervatten. Tot dat tijdstip worden ze verondersteld zich in en rond het
huis van de overledene op te houden cm de nabestaanden tot hulp en troost te zijn. Dit lange aanblijven begint men tegenwoordig steeds meer als een
bezwaar te voelen.
141 Kita

is een afkorting voor Bengki-la

-288-

d.i. Fasi-hu.
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Fig. 13

Opstelling deelnemers vunggun Casus II
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CASUS II
Onderwerp van deze Punggun is de verdeling van de nalatenschap van Gumul br. Sigarimbun Rumah Kurungmanik (ook wel Okup genoemd) en haar reeds jaren tevoren overleden echtgenoot Damai Sembiring Gurukinayan.
Deelnemers en hun genealogie
Tambi

(zie fig. 14, blz. 484)

]

Tetap ; de 4 zoons van Gumul, allen van de merga SembiUpah
ring Gurukinayan.
Lampas !
Jepan Sembiring: zoon van Upah
Kaku br. Sembiring: Gumul's dochter
Pilih br. Sembiring
) Gumul's classificatorische dochJèndaulih br.Sembiring j ters (HuBrDa).
Natapken br. Singarimbun ) echtgenotes van resp. Tetap en
Manjé br. Singarimbun
) Upah.
fiiga Ginting: Gumul's beberé (dwz. haar HuSiSo) .
Een vrouw: (haar merga ons niet bekend), die spreekt voor
de - overigens wel aanwezige - kinderen van
Gumul's HuSi, uit het dorp Janjimeriah.
Senina-woordvoerder: Samin Sembiring Gurukinayan (andere
lineage dan zoons van de overledene)
Anakberu-woordvoerders: 1. Bornis Ginting
2. Kidu Ginting
Kalimbubu-woordvoerder: Mbergoh Singarimbun Rumah Kurungmanik.
Jumpan br. Tarigan (ook wel Tigan genoemd): behoort tot
de kalimbubu en spreekt voor haar
(overigens ook aanwezige) zoon Ukum
Singarimbun Rumah Julu.
Achtergrond van de runggun (zie ook Band I par. 4.3.6.1)
De betreffende runggun werd op de 3e dag na Gumul's begrafenis te Mardingding gehouden in het meergezins-adat-291-

huis waar Gumul's tweede zoon (Tetap) zijn jabu (woonafdeling) had.
Sinds ruim een jaar was Gumul (weduwe van + 80 jaar) vanuit haar woonafdeling in een huis in de wijk Rumah Julu
verhuisd naar de jabu van haar zoon in de wijk Rumah Jahé.
Voor de vunggun hadden zich in het adathuis meer dan 100
personen verzameld, die over de verschillende jabu door
het hele huis verspreid zaten. Onder hen was echter een
kleinere groep van direct betrokkenen die ongeveer half
cirkelvormig bijeen zaten.
Er heerste een ontspannen sfeer: er waren geen geschillen
die beslecht moesten worden en men was wel zodanig welwillend tegenover elkaar, dat eventuele scherpe kanten
aan de zaak konden worden gLadgestreken.
Korte weergave van de runggun
Na het overlijden van Gumul (mei 1975) werd in runggun
van haar vier zoons, hun senina, andkbevu (onder wie
Gumul's enige dochter) en kat-imbubu besloten tot formele verdeling van het land van haar echtgenoot en diens
jongere broer, tussen wie het betrokken land steeds onverdeeld was gebleven. Enkele van de te verdelen velden
waren nog door niemand van de betrokkenen in gebruik genomen; de meeste echter werden al sinds meerdere jaren
feitelijk gebruikt door de vier zoons en de enige dochter van Gumul, door haar twee classificatorische dochters (HuBrDa) en de drie zoons van de zuster van Gumul's
echtgenoot (HuSiSo) (zie Band I par. 4.3.6.1).
Bij het aanbrengen van een verdeling liepen steeds dooreen de vragen: wie behoren mee te delen, in welke hoedanigheid en ten aanzien van wat (waarop kunnen zij aanspraak maken). Er werd zonder meer (dwz. zonder dat daaraan afzonderlijke bespreking werd gewijd) van uit gegaan
dat de vier zoons in beginsel gerechtigd zijn tot alle
grond.
Tegelijk echter kwam ook díe grond ter sprake die niet
door de vier zoons zelf gebruikt werd, en daarmee de
positie van degeen die de betreffende grond feitelijk
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gebruikte. Uit de verschillende voorstellen die gedaan
werden, werd tenslotte besloten om de beide classificatorische dochters van Gumul (HuBrDa) te laten meedelen
als zoons (als erkenning van de positie van hun reeds
lang overleden vader).
Alle 6 deelgerechtigden (dit zijn Gumul's 4 zoons en
haar 2 classificatorische dochters) zullen dan een stuk
land ten gebruike geven (als -ретеге = "gift") aan de
overigen, dat zijn:
- de enige dochter van Gumul
- de kinderen van beide zusters van Gumul's echtgenoot.
Nadat eenstemmigheid was bereikt ten aanzien van de ver
deling van het land en de sinaasappelbomen (barang davat)
werd overgegaan tot de verdeling van de barang rumah
(lett.: goederen van het huis): gevlochten rijstzakken,
kleding en omslagdoeken van de overledene. Dit is een
aangelegenheid die voornamelijk door vrouwen geregeld
wordt. De te verdelen zaken werden tevoorschijn gehaald,
getoond en aan de rechthebbende(n) ter hand gesteld. Hier
bij waren met name betrokken: de dochter van Gumul, de
echtgenoten van haar zoons, haar kleindochters en de
echtgenoten van haar kleinzoons.
Details van deze verdeling zijn niet in de casus opgeno
men, omdat we ons hier voornamelijk willen beperken tot
de weergave van dat deel van de Yunggun dat betrekking
heeft op de verdeling van grond.
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HET OVERLEG
- Zonder duidelijke formele opening wordt deze runggun
begonnen door de sembuydk, die onder elkaar al diverse
verdelingsmogelijkheden bespreken, als resultaat waarvan
één van hen een verdelingsvoorstel aan de vergadering
voorlegt. In deze kring komt men weldra tot de conclusie, dat één van de kalï-mbubu, die bij het totstandkomen van een beslissing betrokken hoort te zijn, niet
aanwezig is. Nadat men hem heeft geroepen en hij heeft
plaatsgenomen in de kring waarin het overleg plaatsvindt
wordt met het overleg van voren af aan begonnen door de
vraag:

1

Kalimbubu-woordvoerder: Wat is de kwestie?

2

Tetap*:Moeder is nu overleden, we willen nu in één keer
3
alles wat er nog te regelen is afhandelen. Destijds
heeft Grootvader enkele velden aan ons ten gebruike
(juma man buat-buaten)
nagelaten. Het is toch niet verkeerd als we dat hier nu ter sprake brengen?
4
Kalimbubu-woordvoerder: Goed.
Tetap: Wij zijn met z'n vieren: Vader had nog een broer,
zij waren met z'n tweeën. Daarom reken ik dat we met
ons vijven zijn: wij zijn met ons vijven broers (sem—

5

buyak)*.
Senina-woordvoerder: Zes, moet je zeggen.

6

Tetap: Er zijn inderdaag zes mensen, maar er worden er
vijf gerekend. Dus straks moet er in vijven gedeeld
worden.

7

Jepan: Bibi Tua (d.i. zijn oudste FaSi: Pilih) en Bibi
Nguda (d.i. zijn jongste FaSi: Jèndaulih) worden als
één gerekend.

8

Tetap: Juist.

9
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10

Senina-woordvoerder: Hoe zit het nou; ik begrijp dat
niet. Er zijn zes mensen, maar er wordt gezegd:
vijf? Van het begin af heb ik dat niet begrepen.

11

Tetap: Waarom er wordt gezegd dat we met z'n zessen
zijn? Onze zusters (turangta)
zijn toch met tweeën? Wij (kita) mannen zijn met ons vieren. Zo pratende kom je tot zes. Nou, ik reken hen beiden als
één man, dus zijn wij met vijf mannen.'

12

Senina-woordvoerder (tot senina-groep): Wat zeggen
we daarvan?

13

Tetap: Hoe dan ook, zó denk ik daarover.

14

Kalimbubu-woordvoerder: Zorg er in ieder geval voor,
dat je eens van zin bent (avihndu-lah.

persada

min).

15

Tetap: Wij zijn het al met elkaar eens.

16

Lampas: Als jij meent dat we het al eens zijn; goed,
dan is dat zo.
Jepan: Dat moge zo zijn, maar hebben jullie het Nandé
Tua (lett.: zijn oudste moeder, d.i. FaBrWi, d.i.
Tambi's echtgenote) gevraagd?
Tetap: Ik heb zojuist al met haar gesproken; zij zegt
ook dat het zo moet.
(tot senina-woordvoerder): Maar goed, hoe denken
jullie erover?
Senina-woordvoerder: We moeten een en ander ook overleggen met onze kalimbubu, nietwaar, opdat datgene
wat we bespreken volledig rond is (gelah enggo bu-

17
18

19

lat
20

katanta).

Tetap: Laten we het eerst onder ons (d.i. senina) houden. Als we het onderling eens zijn, dan kunnen we
ons standpunt kenbaar maken.
(tot kalimbubu-woordvoerder): Daar bent U het toch
mee eens?
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Kalimbubu-woordvoerder: Hebben jullie al met elkaar over- 21
legd?
Tetap: Ja, dat hebben we, dat heb ik zojuist al gezegd.

22

Kalimbubu-woordvoerder: Wat zegt je anakberu ervan? Als
die hun mening ook hebben gegeven, deel het ons dan
mede.*

23

- Tetap geeft opdracht om de anakberu-woordvoerder in de
kring te roepen en in het overleg te betrekken.

24

Tetap (tot anakberu-woordvoerder 1): Ik heb U laten roe- 25
pen om het volgende, Pa. Moeder is heengegaan, nu willen we ook alles wat te regelen is voltooien. Grootvader heeft ons vroeger velden nagelaten, die bij ons in
gebruik zijn (buat-buaten
kami). Wij zoons zijn met
ons vieren en vormen één groep, (empat sada datan) en
de twee dochters vormen één groep (sada datan amé dua).
Daarom reken ik alsof we met ons vijven zijn. Stel nu
dat er vijf velden achtergelaten zijn, dan delen we
die in vijf. Hoe vindt U dat?
Anakberu-woordvoerder 1: Kijk, overdenken jullie nu
eerst alles eens goed. Als jullie het dan allemaal met
elkaar eens zijn, dan kunnen wij de grootte van de
verschillende delen nog wel tegen elkaar afwegen. Dan
geloof ik, dat het het meest rechtvaardig zal zijn....

26

Kalimbubu-woordvoerder: Als zij eenmaal eensgezindheid
hebben bereikt (ersada arihna) met hun anakberu, dan
kunnen wij ons vervolgens over de kwestie buigen.

27

Tetap (tot Tambi): Kijk eens, Tambi, we zijn heden bezig alles rond het heengaan van moeder te voltooien,
nietwaar? Grootvader heeft de velden die hij gebruikte (buat-buatenna)
aan ons nagelaten. Wij zijn met ons
vieren mannen, die meisjes zijn met tweeën vrouwen.
Dus reken ik alsof we met vijf zijn.

28

Jepan: Bibi Tua (Pilih) en Bibi Nguda (Jèndaulih) worden 29
als één gerekend; zo dadelijk begrijpt hij het niet.
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30

Tetap: Snap je dat? Die twee worden één. Daarom zeg ik:
voor ieder 1/5 deel. Wat vind je daarvan? Stem je
daarmee in?

31

Tambi: Waarom niet?

32

Tetap: Dat is dan klaar.

33

Jepan: Dus wij allen hebben daartegen geen bezwaar
meer?

34

Tetap: Wij waren het al met elkaar eens; alleen jouw
mening, Tambi, kenden we nog niet.

35

Tambi: Ik dacht eigenlijk dat deze grond vroeger al
eens door onze anakberu was verdeeld (enggo
taka).

36

Tetap: Dat is nu de kwestie niet. Daar wordt ook rekening mee gehouden: omdat destijds aan ieder niet een
veld van dezelfde grootte toebedeeld werd, zal straks
ieders deel even groot gemaakt worden.*

37

Tambi: Ja, als dat zo is, vooruit dan maar.

38

Tetap: Dus voor jou is dat geen probleem meer?

39

Tambi: Nee.

40

Tetap: Goed dan, je hebt het dus begrepen?

41

Tambi: Maar weten zij dat ook al?

42

Tetap: Wie bedoel je?

43

Tambi: Onze zusters (turangta
Pilih en Jèndaulih).

44

Tetap: We houden het eerst onder ons.

45

Tambi: Wat ons betreft is de kwestie al rond. Ik bedoelde maar te zeggen, opdat ook zij weten dat wij
mét hen, met vijf zijn.

46

Tetap: Als het al rond is, dan is dat klaar!

47

Tambi (tot anakberu): Bij ons is het rond. Wat vinden
jullie? Overleg eens!
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ah) bedoel ik (d.w.z.

Anakberu-woordvoerder 1: Goed, wij zullen overleggen.

48

- Het onderlinge beraad van de anakberu wordt opgehouden
door de senina, die nogal luidruchtig, maar slechts
deels verstaanbaar, het overleg met elkaar voortzetten.
Daarbij wordt o.a. het volgende naar voren gebracht:
- er zijn zo'n tien velden te verdelen
- het aantal doet er niet toe: dat hoeft nog niet ter
sprake te worden gebracht
- als wordt vastgesteld dat er in vijf moet worden gedeeld, dan viordt in vijf gedeeld, of er nu drie, tien
of twintig velden zijn.
Vervolgens wordt aan de kalimbubu gevraagd wat die ervan
vindt.

49

Tetap: Wij menen dat we het al eens zijn over de wijze
van verdelen; wat vindt U ervan?

50

Kalimbubu-woordvoerder: Wat moeten wij daarvan nu zeggen? Bedoelen jullie ons te vragen of wij het rechtvaardig vinden?

51

Tetap: Daarover waren wij (sembuyak) het zojuist eens.
Wat vindt U van de situatie?

52

Kalimbubu-woordvoerder: Kunnen we dan onze mening zeg53
gen? Laat het niet zo zijn dat wij straks het onze gezegd hebben, maar dat niemand daaraan gehoor geeft.
Tetap: Hoe bedoelt U?

54

Kalimbubu-woordvoerder: Je wilde zojuist toch dat wij
zeggen of we het rechtvaardig vinden? Ik vraag me af
of jullie het goed vinden dat we onze mening al zeggen.

55

Tetap: Als U dat niet zou mogen, zouden we het U ook
niet vragen.

56

Kalimbubu-woordvoerder: Daarom juistJ Ik zou wel wat
kunnen zeggen, maar ik kán eigenlijk nog niet meespreken.

57
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58

Tetap: Gewoonlijk is het zo dat als men gevraagd wordt
men zijn mening zal geven. Is die juist, dan is dat
goed; is die niet juist, ook goed; als men zijn mening maar geeft.

59

Kalimbubu-woordvoerder: Goed, dus jullie, sembuyak,
zijn het al eens met elkaar, en uw anakberu ook.'

60

Anakberu-woordvoerder 1: Wij zijn het er nog niet over

eens (tenga lit

rapat).

61

Kalimbubu-woordvoerder: Zorg dan eerst dat je tot elkaar komt. Ik weet nog niet eens wat jullie ervan denken; hoe kan ik dat nu weten? Overleggen jullie allen
nu maar eerst, anders beslis ik niets (geïrriteerd)
(la aku nggit mutussa). We weten niet eens of alles
wel juist is, en dan laat je ons al overleggen.

62

- De sembuyak besluiten samen te overleggen, en vragen
zich,daarbij af of ieder afzonderlijk naar zijn mening
gevraagd moet worden. Dan neemt echter anakberu-woordvoerder 1 het woord:

63

Anakberu-woordvoerder 1 (tot senina-woordvoerder): Als
we nu eerst de delen eens vaststellen: die vier
(d.w.z. Tetap c.s.) overleggen eerst. Je zou dan bijvoorbeeld kunnen zeggen: wij (senina) gaan onderling
overleggen. Daarna kunnen wij (anakberu) jullie van
onze mening kennis geven.
Weet je al wat jouw senina (d.i. Tetap c.s.) ervan
vinden? "

64

Senina-woordvoerder: Ja, daar kunnen we ons al een voorstelling van maken.

65

Anakberu-woordvoerder: Wat wij (anakberu) ervan vinden
weet je dus nog niet.

66

Senina-woordvoerder: Nee, nog niet.

67

Anakberu-woordvoerder: Als wij het er straks niet mee
eens zijn, dan kunnen onze meningen (d.w.z. van de
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senina en van de anakberu) al botsen. Als we echter
tot dezelfde bevindingen (evsada paham) komen, dan is
het onze opvatting én die van jullie samen, waar men
tegenover staat. Dan staan we straks toch sterk?
Op het laatst pas leggen we het ook aan de kalimbubu
voor, die zal beslissen (mutussa) wat rechtvaardig is.
En daarmee is het klaar.

68

Tetap (tot senina-woordvoerder): Overleggen jullie, onze
senina, nu maar met elkaar.

69

Senina-woordvoerder: Wat bedoel je, mijn mening heb ik
al klaar.

70

Anakberu-woordvoerder 1: Als we het zo doen, laten we er
dan wel voor zorgen dat niet achteraf blijkt dat wij
niet allen aanwezig waren; dat zou alles onmogelijk
maken.

71

Tetap: Hoezo?

71

Anakberu-woordvoerder 1: Die uit Janjimeriah zijn nog
niet hier.

72

Tetap: Jawel, die zijn er al.

73

Anakberu-woordvoerder 1: Uit Temberun is er ook niemand.

74

Tetap: We kunnen wel op hun blijven wachten, maar wanneer zullen die komen?

75

Anakberu-woordvoerder 1: Dat kan wel zijn, maar als je
zuster er niet is....*

76

Tetap: Wie bedoelt U?

77

Anakberu-woordvoerder 1: Rantémalem, die is al vertrokken. Hoe het ook zij, ik vind dat ze allen hier moeten
zijn om gezamenlijk tot overeenstemming te komen.

78

Tetap: Prachtig; zo kan men het ook zien. Maar als wij
hierover samen besloten hebben en als hen in de toekomst gevraagd wordt wat ze ervan vinden, en ze menen
dat er iets veranderd moet worden, dan veranderen ze
dat wel.

79
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80

Anakberu-woordvoerder: Als je dat vindt, vooruit dan
maar.

81

- Nu komt de senina-woordvoerder tussendoor met de vraag
of de vrouw van Upah er niet bij moet worden geroepen,
ofschoon haar zoon Jepan er is*; hij meent dat zolang
Upah's vrouw er is, men zich niet moet tevreden stellen
met een vertegenwoordiger voor haar, ook al is dat haar
zoon Jepan. Ofschoon Tetap meent dat dit geen aangele
genheid voor vrouwen is, maakt het hem tenslotte niet
uit wie van hen beiden meespreekt.
Dan begint de senina-woordvoerder met het overleg bin
nen de senina-groep.

82

Senina-woordvoerder: Pa Tawar en Lampas en Kaka Tua (d.i.
Tambi) vragen: Wat moet er gebeuren met de nalaten
schap van vader? Kaka hier (d.i. Tetap) heeft zojuist
al gezegd: "onze zusters reken ik als man". Pa Tawar
en de zijnen zeggen dat ze het erover eens zijn dat
alle goederen (harta benda), d.w.ζ. velden, in vijf
moeten worden gedeeld. Tamaukur* en Pilih worden als
één gerekend. In totaal zijn ze dus met vijven, nietwaar? Dus alle velden moeten in vijven worden gedeeld,
maar allereerst moet er één veld voor Kaku gereserveerd worden. Jullie vieren zijn het daar toch over
eens nietwaar? Zorg in ieder geval dat jullie vieren
het daarover eens zijn.

83

Tetap: Ja, zo dachten wij erover, maar zeg nu eens wat
jullie (onze senina) ervan vinden.
Zo is het toch al goed? Wat vinden jullie dat er nog
aan ontbreekt?
Wat zeggen zij (d.i. Liga en zijn broers) hiervan?
Laten ook zij hun mening geven, zodat we straks alle
opvattingen kennen. Wat zijn jullie wensen, zorg dat
jullie eensgezindheid daarover bereikt (persada ka

arih
84

kêna).

Anakberu-woordvoerder 1: Ja, opdat jullie achteraf niet
gaan zitten mokken. Vertel wat jullie ervan vinden,
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overleggen jullie een en ander met de vier vrouwen
daar (bedoeld wordt hier: Pilih, Jèndaulih, Kaku en
Tapaten br. Bangun uit Janjimeriah).
Liga: Wij zeggen niets meer.

86

Anakberu-woordvoerder 1 : Waarom niet?

87

Liga: Ik vind het allemaal wel goed, maar toch klopt
het niet helemaal.

88

Tetap: Wat vind jij er dan van, overleggen jullie dan
met elkaar.

89

Anakberu-woordvoerder 1: Wat wil je dan?

90

Liga: Wij hebben drie mama's (MoBr), dus moet er eigenlijk in drieën worden gedeeld.*
Maar ja, het loopt zoals het loopt...

91

Anakberu-woordvoerder 1: Dat is waar. Maar ze mogen
dan met z'n drieën geweest zijn, je Mama Nguda (d.i.
jongste MoBr) was nog maar een jongeling toen hij
stierf. En jongelingen - dat God niet vertoornd
zij - die heengegaan zijn, tellen niet meer mee.
Hij was nog niet getrouwd; werd nog als kind beschouwd, zo is dat toch?,

92

Tetap: Precies, het is terecht wat Liga zegt. Ofschoon
Bapa Nguda (lett. mijn jongste vader, d.i. FaBr)
geen nakomeling had, is het fraai dat hij aan Bapa
Nguda herinnert.
Anakberu-woordvoerder 1: Daarom zei ik ook dat hij
gerekend werd nog tot de kinderen te behoren.

93

Tetap: Ja, zeg het dan zo aan Uw zoon (d.i. Liga)
daar.

95

Anakberu-woordvoerder 1: Die heeft dat al ingezien.

96

- Senina-woordvoerder deelt anakberu-groep mede dat
men dus dan blijft uitgaan van het eerder genoemde
voorstel: verdeling in vijf (niet eerst in drie); de

97
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94

senina en ananberu zijn het daarover immers eens?
98

Een vrouw: Als onze broers onze Bibi niet erkennen dan
vind ik dat niet prettig.

99

Senina-woordvoerder: Wie bedoelt U? De moeder van Liga?

100 Anakberu-woordvoerder 1: Nee hoor, die uit Janjimeriah.*
101 Senina-woordvoerder: 0 ja, die wordt samen gerekend met
Liga's moeder, zij zijn met twee.
Wij, senina, zijn hierover nog in overleg; je ziet zo
dadelijk wel wat wij ervan vinden. Overleggen jullie
ook onderling. Daarmee brengen we dan straks onze kalimbubu op (de goede) weg om tot een beslissing te komen.
102

- Ieder trekt zich nu terug in onderling overleg.
Anakberu-woordvoerder 1 overlegt met anakberu-woordvoerder 2 en neemt met hem de hele zaak nog eens in overweging. Anakberu-woordvoerder 2 zegt daarbij: "Wat dat betreft geloof ik dat ik al een plan heb". Anakberu-woordvoerder 2 gaat nu ook in de runggun meedoen.

103

Anakberu-woordvoerder 2: Pa Tambi was met tweeën (dwz.
hij had een broer). Uit het land van Pa Pilih moet
één veld worden gereserveerd voor de vrouwen. Zo doe
ik dat: de velden dus, voor Kaku en voor de familie
uit Janjimeriah zijn die welke, zoals ik net zei, gereserveerd worden.
Dit zeg ik alleen nog maar onder ons; we hebben in de
afweging hiervan nog niet Singarimbun Rumah Julu betrokken, ofschoon we het hen zeker ter overweging zullen voorleggen; want dit land is immers allemaal van
hen:*

104

- Bijval van velen.
Inmiddels is het tijdens het spreken van anakberu-woordvoerder 2 stil geworden: iedereen luistert aandachtig
toe.

105

Anakberu-woordvoerder 2: Dit is nu nog onder ons. Zo da-304-

delijk zal ik hen (d.i. Kaku en de mensen uit Janjimeriah) inlichten, zodat ze niet denken dat ze er
niet bij betrokken worden en niets krijgen.
Tetap: Iedereen wordt meegeteld.

106

Anakberu-woordvoerder 2: Jazeker. Dat ik over het veld
voor Liga verder niet gesproken heb, dat komt omdat
ik gezien heb dat hij er al één in gebruik heeft.

107

- Zacht gepraat, onderbroken door de vrouw van anakberu-woordvoerder 1.

108

Vrouw van anakberu-woordvoerder 1: Hier is de bijdrage
van Jèndaulih in de begrafeniskosten* van gisteren. (Zij wordt gecorrigeerd: Pilih). Pilih geeft
nu 2000 rupiah;schrijf dat op, als het niet opgeschreven wordt is het niet geldig (Ъа bo sah). Ze is
nu dus gelijk aan jullie, nietwaar? Hebben jullie dat
gehoord, samin?

109

Senina-woordvoerder: Ja hoor.

110

Vrouw van anakberu-woordvoerder 1 : Zij en Jèndaulih
zijn dus nu gelijk aan elkaar. Ik zeg het maar, opdat de kalimbubu het weet; zij zijn nu beiden gelijk.

111

Anakberu-woordvoerder 1: Die weet het nu wel. Het is
al goed.

112

- Nadat het schrift tevoorschijn is gekomen, waarin al- 113
Ie bijdragen genoteerd staan, wordt daarin de bijdrage
van Pilih ingeschreven. Er wordt wat gepraat. Anakberuwoordvoerder 1 en anakberu-woordvoerder 2 bespreken de
zaak samen, waarbij o.a. gezegd wordt:
Anakberu-woordvoerder 2: Pa Pilih en Pa Tambi waren de
enige zoons. Ze hebben zes nakomelingen. Die zes heb
ik zojuist al iets toebedacht: voor ieder twee velden. Pilih heb ik zojuist al gelijk gemaakt aan Jèndaulih.

114

- Anakberu-woordvoerder 1 zegt, dat dat maar aan hen

115
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moet worden meegedeeld: misschien hebben ze het wel gehoord, maar nog niet officieel.
116 Anakberu-woordvoerder 2: Luister eens, Pilih. Laat ik
het je eens uitleggen, opdat het je duidelijk voor de
geest staat. Jouw vader was met tweeën.
117 Kalimbubu-woordvoerder: Met drie, moet je zeggen.
118 Anakberu-woordvoerder 2: Eh, met drie dus, maar één had
geen nakomelingen. Van de drie waren er twee getrouwd,
en hun kinderen waren zeven in getal. Onder die zeven
reken ik als man: Pilih, verder: Tambi, Tetap, Upah en
Lampas. Die reken ik....
119 Anakberu-woordvoerder 1: Dat zijn er vijf!
120 Vrouw van anakberu-woordvoerder 1: Hij heeft Jêndaulih
niet genoemd!
121 Anakberu-woordvoerder 2: Ach stil toch! Deze vijf reken
ik als zoons, de nakomelingen van die twee vaders. De
zusters (tuvang)
van Pilih zijn: Kaku en Jêndaulih;
haar bibi is die uit Janjimeriah.
Dus Pilih en Tambi en hun broers (senina) gaan nu overleggen: wat willen ze zo dadelijk als pemeré geven aan
hun anakberu Jêndaulih, Kaku en Janjimeriah? Zij (Pilih,
Tambi, enz.) stellen straks de delen vast.*
Zo vind ik dat het dient te gebeuren. Wat denken jullie ervan?
122

Jêndaulih: Dat hebt U mooi gezegd, Bengkila; ook onze
kalimbubu hier (d.w.z. Singarimbun) weet nu dat onze
vader met z'n tweeën was.

123 Anakberu-woordvoerder 2: Als ík dat maar weet, je hoeft
er de kalimbubu nog niet meteen in te betrekken.
124

Jêndaulih: Als onze kalimbubu het zo goed vindt, dan leg
ik me daarbij neer.

125 Anakberu-woordvoerder 1: Jij wordt al meegerekend.
126

Anakberu-woordvoerder 2: Ja, je wordt immers al meegere-306-

kend: de ene zuster van Pilih ben jij, de andere is
Kaku....
Anakberu-woordvoerder 1: PiLih wordt al als zoon meegerekend; waarom zou je vader niet meegerekend worden? *

127

Jepan: Druk het nu eens zo uit: Bibi Tua (d.i. FaSi:
Pilih) en zij (d.i. Jèndaulih) worden samen als één
zoon gerekend....

128

Anakberu-woordvoerder 2 (tot Jèndaulih): Jullie met
z'n drieën zijn de anakberu van je vier broers, en
ook van Pilih, dus van die vijf. Jij, Janjimeriah
en Kaku met je drieën zijn de dochters. De vijf
zoons, die ik zojuist noemde, Pilih daaronder gerekend, overwegen straks wat hun pemeré aan jullie
zal zijn. Wat vind je daarvan?
Als dan straks de verdeling wordt aangebracht door
onze kalimbubu Sembiring, en onze kalimbubu Singarimbun, tesamen met ons, anakberu, en de senina van
Sembiring, dan ligt het aan Pilih wat ze jou als
pemeré zal geven.
•Zegt ze: ik wil dat wij beiden als man beschouwd
worden, dan reken ik jullie beiden als man; als ze
wil dat jullie beiden als vrouw gerekend blijft
worden, dan wordt jou straks, als vrouw, een pemeré
gegeven. Wat vind je daarvan?

129

Jèndaulih: Als dat zo is, dan vind ik dat best.

130

Anakberu-woordvoerder 2: Ja, maar wat vind je ervan?
Stel je voor, dat ik Pilih als vrouw reken, en jou
als man; wat vind je daarvan?

131

Jèndaulih: Dat is mij om het even, Bengkila.

132

Velen: Ja precies, dat is toch hetzelfde?.'

133

Anakberu-woordvoerder 2: Zeg dan straks niet: "Kaka
Tua (d.i. Pilih) wordt als man gerekend, en ik als
vrouw....1" Als jij als zoon gerekend wordt en zij
als dochter, wat vind je daarvan?

134
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135

Jèndaulih: Het blijft mij hetzelfde.

136

- Stilte en onderlinge bespreking.

137 Anakberu-woordvoerder 2: Wel dan, wat dunkt jullie, kunnen we dit verder dan laten bespreken? Kan ik dan onze kalimbubu (bedoeld: de kalimbubu van anakberuwoordvoerder 2 en Jèndaulih, d.i. de gezamenlijke
Sembiring) vragen, hoe volgens hun de velden van Nini (grootvader) en van jullie beide vaders terecht
moeten komen?
138 Jèndaulih: Vraag het maar.
139 Anakberu-woordvoerder 2: En jij, Pilih?
140 Pilih: Goed.
141

Anakberu-woordvoerder 2 (tot senina-woordvoerder): Welnu, Kaku en Janjimeriah hoef ik nu nog niets te vragen: wat zij als pemeré willen, dat komt straks wel.
Pilih en Tambi en Upah en hun senina (d.w.z. de groep
van de senina) gaan nu eerst samen overleggen. Als
wij (d.w.z. de anakberu groep) straks vinden, dat onze mening niet overeenstemt met die van de senina
en met die van onze puang kalimbubu (d.w.z. Singarimbun), dan kunnen we daarover straks discussiëren. Wat
vinden jullie daarvan?

142

Senina-woordvoerder: Onze mening? Wij zijn van mening
dat het niet klopt. Wij zijn van mening dat in zessen
gedeeld moet worden. Wij vinden dat er zes zoons gerekend moeten worden en dat alleen Kaku en Janjimeriah als hun zusters (turang) moeten worden beschouwd.*

143 Anakberu-woordvoerder 2: Hoe dat zo?
144

Senina-woordvoerder: Kijk: hun vaders waren met z'n
drieën, twee ervan hadden kinderen. De vier jongens
zijn de kinderen van de ene, maar wij rekenen de twee
kinderen van de andere, Jèndaulih en Pilih, ook als
zoons.
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Anakberu-woordvoerder 2: Als je het zo doet, dan geloof ik dat het niet helemaal klopt.

145

Senina-woordvoerder: Waarom klopt het dan niet?

146

Anakberu-woordvoerder 2: Hoeveel velden hebben Pilih
en Jèndaulih eigenlijk in gebruik?*

147

Senina-woordvoerder: Dat is hier de kwestie niet...
Als ze te weinig hebben, dan kan er wat bij gegeven worden. Dat is voor ons geen probleem. Als ze
te weinig hebben, dan vragen ze wel wat erbij.

148

Anakberu-woordvoerder 2: Juist. Ik vind nu... Zo dadelijk wordt toch de verdeling van die velden aangebracht? Zij (Tetap c.s.) mogen dan met zijn vieren zijn, zij (Pilih en Jèndaulih) worden ook als
zoon gerekend en delen het hunne in tweeën; zij
krijgen gelijke delen.

149

Anakberu-woordvoerder 1: Als we Pilih en Jèndaulih
een samen nemen, en we doen dat ook met Liga en de
mensen uit Janjimeriah, hoe zou de verdeling dan
uitvallen?*

150

Senina-woordvoerder: Kaku krijgt straks een pemeré
van de zes die ik als man reken. Straks geven zij
aan Kaku wat ze ook willen.

151

Anakberu-woordvoerder 2: Dat zei ik net toch ook?

152

Senina-woordvoerder: Jij maakte er zojuist een verdeling in vijf van.

153

Anakberu-woordvoerder: Nee hoor. Ik zei: Jèndaulih,
Janjimeriah en Kaku reken ik als vrouw. Pilih en
die lui (Tambi c.s.) geven straks een pemeré aan
deze drie.

154

Senina-woordvoerder: Dus je maakt er toch vijf van?

155

Anakberu-woordvoerder: Ja, vijf.

156

Senina-woordvoerder: Wij maken er zes: Pilih, Tama-

157
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kur (Jèndaulih) en die vier lui (Tambi es): dat zijn
er zes. Hun turang (zuster) is: Kaku. Die zes geven
straks wat aan die ene: Kaku.
158 Anakberu-woordvoerder 2: Oh! Dus alleen Kaku is hun
turang?
159 Senina-woordvoerder: Precies! En zij hebben twee bibi's:
bibi, de moeder van Liga en die uit Jenjimeriah.
160 Anakberu-woordvoerder 2: Dus Kaku komt pas ná hen?
161 Senina-woordvoerder: Precies; zij is de turang van die
zes. Zo rekenen wij.
162 Anakberu-woordvoerder 1: Kaku is dus de enige die als
zuster telt, zij zijn met zessen. Zo rekenen zij
(dwz, de senina) dus.
163 Senina-woordvoerder: Gezamenlijk geven die zes iets
aan Kaku; wat ze straks willen geven, dat geven ze
haar. Vandaar dat ze met z'n zessen moeten overleggen. Dat is onze mening.
164 Anakberu-woordvoerder 1: Dan nog iets, opdat er straks
geen moeilijkheden komen. Meegerekend wordt dus ook
Janjimeriah en Liga's moeder, nietwaar? Dat zijn
vrouwen.
165 Senina-woordvoerder: Ja, zij zijn de zusters van vader.
166 Anakberu-woordvoerder 1: Ja, daarom zeg ik dat ze vrouwen zijn. Als je het echter doet zoals je juist zei,
dan zou alleen Kaku vrouw zijn. nietwaar?
167 Senina-woordvoerder: Waarom?
168 Anakberu-woordvoerder 1: In de verdeling toch immers?
169 Tetap: Ten opzichte van vader zijn die twee bibi's
zusters, ten opzichte van ons is toch alleen Kaku
een zuster?
170 Senina-woordvoerder: Is vroeger door vader misschien
-310-

al eens het gebruik van een veld aan bibi gegeven?
Hoe zit dat eigenlijk?
Anakberu-woordvoerder 1: Dat weet ik niet.

171

Anakberu-woordvoerder 2: Dat is niet bekend.

172

Senina-woordvoerder: Want stel dat vader hun vroeger
17 3
al eens iets zou hebben gegeven, wat zouden die bibi's
dan beiden nog te eisen hebben?
Anakberu-woordvoerder 1: Vraag ze er dan naar!

174

Senina-woordvoerder: Misschien heeft vader vroeger aan
beide bibi's gezegd: "Hier heb je een veld om te gebruiken (buat-buatenndu),
dat is voor jou, zuster.

175

Anakberu-woordvoerder 1: Als het zo ligt, hoeveel delen 176
moeten het er dan worden, als we zojuist zeiden: in
zessen delen. Toen we zojuist zeiden: 1/6, werd alleen
Kaku als vrouw gerekend. En juist hier kunnen moeilijkheden ontstaan: waar we vrouwen als man gaan rekenen.
Het zijn vrouwen, maar ze gaan behoren tot de mannen.
Zojuist was het net iets anders. Als die twee (d.i.
Liga en Janjimeriah) ook nog tot man gemaakt worden,
wordt het dan tenslotte niet nog moeilijker? Misschien
komen ze dadelijk ook nog met voorstellen.
Senina-woordvoerder: Het kan best zijn dat ze voorstel- 177
len hebben, maar dan zullen we van hen ook vernemen
of vader misschien al ooit aan bibi buat-buaten gegeven heeft.
Anakberu-woordvoerder 1: Dan nog wat: Bibi die naar
17 8
Janjimeriah ging. Die ging daarheen, trouwde er en
herinnert zich dit misschien niet eens meer. Misschien
hebben bapa en bibi (dwz. Tetaps grootouders) vroeger
wel gezegd: als je hierheen (dwz. naar Mardingding)
komt, neem dan maar een veld. Wij weten daar toch niets
van?
Tetap: Wij waren er toen niet eens, hoe zouden we dat
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179

moeten weten?
180 Anakberu-woordvoerder 2 (tot Anakberu-woordvoerder 1):
Zal ik het bibi dan nog maar eens vragen. Pa?
Jullie maar eerst. Liga!
Kaka (lett.: oudere zuster), je moeder is al dood,
zo ook je bibi uit Janjimeriah. Hoe zit dat nu bij
jullie?
Zo wordt een en ander misschien eenvoudiger.
Hebben jullie al iets van het land waar we het nu
over hebben?
181 Liga: Dat weet ik niet.
182 Anakberu-woordvoerder 2: Hoezo, weet je dat niet?
183 Liga: Hoe zou ik nu moeten weten of grootvader ooit
iets gegeven heeft aan moeder.
184 Anakberu-woordvoerder 1: Hem is daarover, hoe dan ook,
niets ter ore gekomen.
185 Anakberu-woordvoerder 2: Laat ik het dan eerst eens zo
doen; als jij, en al degenen die mee luisteren mij
grof zouden vinden, dan is dat niet omdat ik boos
ben, of doe alsof ik boos ben. Het staat vast dat je
Juma Kenjulu alleen maar via Pa Tambi in gebruik kunt
hebben. Dat is toch juist?
186 Liga: Dat weet ik nu juist niet.
187 Anakberu-woordvoerder 2: Ga nou niet steeds zeggen dat
je dat niet weet
188 - Velen maken zich nu boos over Liga's "onwetendheid".
Hij zegt dan ook maar gauw:
189 Liga: Dat klopt.
190 Anakberu-woordvoerder 2: Precies. Ik wil het nu allemaal heel duidelijk maken.
191 Liga: Ja, wij zijn pas later hier in Mardingding geko-312-

men, wij
numpang

zijn hier eigenlijk maar "opwoners" (кгЬа
jènda).

Anakberu-woordvoerder 2: Jullie grootvader is hier niet 192
eens geboren, dus slechts via hen daar (Tetap es)
kunnen jullie grond gebruiken.
Hoeveel velden zijn er bij jullie?
Liga: Bij ons?

193

- Daarop geeft Liga niet onmiddelijk antwoord (misschien zit hij met anderen de velden na te gaan)
Men praat wat dooreen.

194

Anakberu-woordvoerder 2: Ik wil alles duidelijk op een 195
rij hebben. Als jullie boos willen worden, dan wordt
je maar boos (hij lacht daarbij : het is als grap bedoeld maar met ondertoon van ernst).
Senina-woordvoerder: Dat vinden wij ook, als ze boos
willen worden, worden ze maar boos. Want zo denken
wij er ook over, wat wil je dan? We hebben immers
gezworden (sumpahj om tot een oordeel te komen. Wij
willen niet naar deze of gene kant neigen; het zou
verkeerd zijn (erdosa lett: zondigen) als we partijdig zijn. Waar jullie niet zwaar aan tillen, is ook
voor ons niet moeilijk.

196

Anakberu-woordvoerder 2: Hoeveel velden jullie dan ook 197
in gebruik hebben; jullie hebben dan toch je deel gehad, nietwaar.
Liga: Ja.

198

Anakberu-woordvoerder 2: Goed dan.
Nu dan wat de mensen uit Janjimenah betreft; omdat
gij m e t hier woont en gij nooit grond hebt gevraagd
van Sembiring, of misschien hebt ge dat niet gewaagd
uit eerbied voor Singarimbu*, daarom hebt gij niets
gehad.
Wat zijn nu Uw wensen?

199
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200

Anakberu-woordvoerder 1: Zij wonen hier toch niet, dus

201

Vrouw (zij spreekt als senina sipemerèn van de mensen
uit Janjimeriah*):
Hoe dan ook, ik zou niet graag hebben dat mijn bibi
(uit Janjimeriah) niet wordt erkend, als bibi hier
(dwz. Liga's moeder) een deel krijgt.

202

Anakberu-woordvoerder 2: Dat is terecht.
Wel Liga, wat betreft het land dat al bij jullie is,
stel dat dat niet meer wordt opgeëist door Sembiring,
en ook onze kalimbubu Singarimbun eist het niet, dan
hebben jullie toch niets te klagen, ook al krijg je
nu niet nog een deel van wat je impal (Tetap es) tot
nu toe in gebruik hadden (sibuat
impalwuê)?
Wat vindt je daarvan?
Ga niet achteraf zeggen dat je het betreurt dat jullie geen deel hebben gekregen.

203
204

Senina-woordvoerder: Terwijl er in feite al een stuk
bij jullie is.

205

Anakberu-woordvoerder 1: Dit is niet van dat land als
in jahé-jahé* wat je bijeen kunt schrapen; het is
via de Adat (ardh Adat) dat jullie krijgen.

206

- Tijdens het geroezemoes dat hierop volgt, hoort men
van verschillende kanten dit idee bevestigd worden.
Tenslotte geeft Liga toe:

207

Liga (tot Anakberu-woordvoerder 2):
We zullen blijven bij wat we eens gezegd hebben. Pa.

208

Anakberu-woordvoerder 2: Goed. Dan wil ik dit nog vragen: stel nu dat we jullie vragen, een veld vrij te
maken voor Janjimeriah. Wat vinden jullie daarvan?
Als dat jullie zwaar valt, zeg dat dan duidelijk,
zodat ik weet wat me zodadelijk te doen staat. Denken jullie daarover eens na.
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Liga: Als zij hier naar toe komen (naar Mardingding)
dan zullen wij graag een van onze velden voor hen
vrij maken.

209

Anakberu-woordvoerder 1: "Dan doen wij samen", moet
je zeggen!

210

Liga: Dan doen wij samen.

211

Anakberu-woordvoerder 2 (tot de mensen uit Janjimeriah):
Wat vindt ge daarvan?

212

Liga: Als iemand van de Bangun hier in het dorp
komt wonen, dan doen wij samen met hen van die
grond.

213

- Velen stemmen hiermee goedkeurend in.

214

Vrouw (senina sipemerèn uit Janjimeriah): Ik bedoel
het volgende :
Ook ik wil graag dat er fraaie woorden worden gesproken, maar ik heb niet de bedoeling cm van daar
uit (Jenjimeriah) grond hier te gebruiken.
(Haar spreken klinkt nu ontroerd). Het is alleen
dat ook bibi van ginds (dwz. het rijk der doden)
neerziet en hoort wat onze kalimbubu zegt. Ze zal
zich afvragen : "Hoe zit dat nu, zouden ze ook aan
mijn kinderen denken?"

215

Velen: Zeer juist.

216

Anakberu-woordvoerder 2: Als dus Bangun ooit hier
naar toe komt, dan moeten zij een veld kunnen gaan
bewerken. Zij kunnen daarover met hun senina (dwz.
senina sipemerèn = Liga) overleggen. Als deze hun
niets geven, dien dan een klacht in bij Sembiring.
Maar het veld dat zij in gebruik krijgen mogen zij
niet verkopen, dat kan niet! (la berekj

217

Vrouw (senina sipemerèn uit Janjimeriah): Nee, dat
mag niet (la Ъапаг).

218

-315-

219

Tetap: Jullie begrijpen het dus, dan is het in orde.

220

Vrouw (tot haar senina sipemerèn Bangun uit Janjimeriah):
Hebben jullie dat gehoord?
Wie van jullie dat ook wil, kan in de toekomst hier
naar toe komen. Wie weet doen onze jongere broers dat
nog eens.
Jullie hebben het dus gehoord: Als in de toekomst één
van hen hierheen komt dan geven jullie (Liga es) hun
een veld. Hebt gij allen dat gehoord?

221

Anakberu-woordvoerder 2: Ja, kunnen we dan tevreden
zijn?

222

Vrouw: Zo vind ik het duidelijk. Als we het zo doen,
dan ben ook ik tevreden gesteld.

223

Anakberu-woordvoerder 2: Zijn jullie (Liga es) ook tevreden?
Dan nog iets, Samin (d.i. senina-woordvoerder).
Als nu blijkt dat zij, die mensen uit Janjimeriah
bedoel ik, te weinig land in gebruik kunnen krijgen
(buatenna) van hun senina (d.i. Liga es) dan moeten
jullie (d.i. Sembiring) aan hen een veld ten gebruiken (buatenna) erbij geven.

224

Senina-woordvoerder: Goed dat doen we.

225

Anakberu-woordvoerder 2 (tot Bangun Janjimeriah):
Jullie kunnen dus ook onze kalimbubu (d.i. Sembiring)
om grond-er bij vragen. Dat is dan klaar.

226

- Instemming van velen.
Jumpan br. Tarigan, weduwe v. Gelem Singarimbun anak
taneh van Rumah Julu (de vader van Ukum) en kalimbubu van Sembiring (Tetap es) maakt echter bezwaren
die verloren gaan in het geroezemoes.

227

Senina-woordvoerder: Wat is er nu weer?

228

Jumpan: Ze (d.i. Liga es) kunnen dan wel zeggen: "We
hebben een gezamenlijke maaltijd gehouden in het huis
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van Nandé Timbangen, en Bornis was erbij en alle
kinderen van Nartari..." Alsof dat genoeg zou zijn!
Eén van mijn velden is immers bij hem.'*
Jepan: Als Uw beberé (Liga es) nu maar weet, dat die
velden de onze zijn, dan is het goed, ze hoeven
toch niet te worden afgestaan.

229

Jumpan: Eén van die velden moeten ze afstaan, dat is
230
van mijl
Ze hebben de grond onderling al verdeeld, en zeggen
daar niets van. Ook de sinaasappelbomen hebben ze
verdeeld, ook daarvan wordt niets gezegd. Wat betekent het dan nog dat het mijn grond wordt genoemd?
Aan diegene van mijn kinderen van wie ik vind dat hij
die het meest verdient, aan die geef ik mijn velden,
aan die wil ik mijn sinaasappelbomen geven.
- (Enkele mannen haasten zich, Jumpan hierin bij te
vallen)

231

Anakberu-woordvoerder 2: Bedoelt Marni de velden die
bij Liga zijn?
Luister eens Ligai

232

- Hij wordt onderbroken door een vrouw -

233

Een zuster van Liga: Oh, Marni(d.i. Jumpan) Uw beberé
(Liga) heeft daar destijds niet bij stil gestaan
Marni. Wij erkennen onze fout tegenover U. We hebben
het destijds helemaal verkeerd gedaan.

234

Jumpan: Hoezo erkennen jullie je fout?
Heeft jouw broer (d.i. Liga) geen mond; heeft hij
geen oren? Heeft hij niet alles in het openbaar gedaan?

235

Anakberu-woordvoerder 2: Het is juist wat zij (d.i.
236
Jumpan) zegt. Zeggen jullie nu maar tegen marni dat
je fout bent geweest, dan is het in orde.
"Ik zal niet meer met Uw velden zo maar doen wat ik,
wil. Grootmoeder", moet je zeggen.
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237

Jumpan: Degene van mijn kinderen die mij als moeder respekteert aan hem wil ik mijn grond geven.

238

- Instemming van velen -

239

Tetap: Het is juiist wat U zegt. Laat mij het eens duidelijk maken aan Uw beberé daar. Marni.
Luister eens, Nggoi (d.i. een broer van Liga), jullie alle drie trouwens. Jullie zijn eigenlijk veel
te ver gegaan, volgens mij. Maar wees nu maar niet
verontwaardigd als het waar is wat Marni zegt, en
dat is toch waar. Is dat duidelijk, Liga?

240

Liga: Wat is er?

241

Tetap: Hebben jullie die grond onderling verdeeld?

242

Liga: Die velden hebben wij nog niet verdeeld.

243

Tetap: Maar als Marni daarover dan geruchten heeft gehoord , hoe zit dat dan?

244

Liga: Dat is dan roddel.

245

Tetap: Echt waar?

246
247

Liga: Ja.
Anakberu-woordvoerder 2: Dus: slechts via Sembiring
hebben jullie deze velden van onze kalimbubu (d.i.
Singarimbun) in gebruik (buat kêna). Dank zij Sembiring kunnen jullie die gebruiken (maka berek
buat).
Als Sembiring en Ukum en Jendaingan en Jèndaita*
daar niet mee instemmen, dan mogen jullie niet verdelen (la banai.
beiahken).

248

Liga: Goed.

249

Anakberu-woordvoerder 2: Ga je zaaien of oogsten op de
velden die jullie gebruiken (si buat kêna), dan moet
de kalimbubu op de hoogte gebracht en uitgenodigd
worden. Dan moet er voor hen een kip geslacht worden, hoe klein dan ook!*
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Anakberu-woordvoerder 1 : Laat het niet zover komen,
dat we straks geen velden meer hebben om te bewerken*

250

Senina-woordvoerder: Als jullie drieën in de toekomst
tot verdeling overgaan, roep hen (d.i. kalimbubu)
dan erbij.

251

Anakberu-woordvoerder 2: Ja, in geval van verdeling
zijn het Sembiring en Singarimbun die de delen
vaststellen (erban takana),
en niet onze anakberu
mag dat doen, anakku (= mijn zoon).

252

Liga: Goed.

253

Tetap: Weten jullie alle drie er nu van?
Jullie moeten elkaar onderling goed verstaan, en
niet ieder zijn eigen zin doordrijven. Overleggen
jullie dat maar eens met je echtgenoten. Doe dat
maar eens. Want als het tussen jullie drie fout
loopt dan valt er met ons ook geen accoord meer te
bereiken.

254

Senina-woordvoerder: Dan wordt het voor ons erg moei-

255

Ііцк.

Anakberu-woordvoerder 2: Laat'het nu maar eens aan
mij over. Vergeef me dat ik het zeg: is één van
jullie echtgenoten misschien een beru Gurukinayan?*

256

Tetap: Jazeker.

257

Anakberu-woordvoerder 2: Gelukkig dan maar, want zouden zij nu van willekeurig andere merga zijn, de
een bijvoorbeeld is beru Tarigan, de ander beru
Karo, die stoken hun mannen meestal op. Zij weten
niet waar die velden vandaan komen, en denken dat
het jullie eigen velden zijn!
Die kennen niet de weg waarlangs die velden tot
jullie gekomen zijn. Daarom heb ik het zojuist zo
duidelijk gezegd. Als jullie dus in de toekomst met

258
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z'n drieën,jullie velden wilt verdelen, kom dan met
zessen (dwz. ieder met zijn echtgenote erbij) in
runggun bij elkaar, en dan zeggen jullie: "Laten we
nu onze velden verdelen; laten we Sembiring roepen,
en onze kalimbubu in Rumah Julu, en ook die in Kurung
manik". Alleen dan kan worden verdeeld. Zorg dat geen
van jullie ruzie maakt met zijn echtgenote.
259 - Er wordt nog wat doorgepraat over in een dorp inhuwen;
anakberu-woordvoerder 2 geeft als voorbeeld o.a. dat
ook hij als anak perana (jongeling) zo naar Mardingding kwam.
260 Anakberu-woordvoerder 2: Is dat dan klaar?
261 Liga: Ja.
262 Anakberu-woordvoerder 2: Goed, dan zijn we dus klaar
wat deze vrouwen (d.i. Liga's moeder en die uit
Janjimeriah) betreft.
263 Tetap: Vindt ook Marni (d.i. Jumpan) dat het zo in orde
is?
264 Jumpan: Wat is er?
265 Tetap: Zijt ge nu tevreden gesteld, nu ik al Uw beberé
hierover ondervraagd heb?
266 Jumpan: Ik ben gerustgesteld, mijn zoon. Ik kan dit nu
zeggen, omdat jij alles in goede banen hebt geleid.
Daarom ook mag jij mijn velden hebben.
267 Anakberu-woordyoerder 2: Waar is Kaku nu?
Oh, Kaku kom eens hier!
Je vader was met drie broers,- van die drie zijn er
twee die nakomelingen hebben. Jèndaulih en Pilih
zijn dochters, nietwaar? Welnu wij rekenen hen nu als
zoons.
Alle twee jouw vaders (dwz. Damai en Beluh Sembiring
Gurukinayan) zijn overleden. Turangku, de moeder van
Pilih, en nu ook turangku (de moeder van Kaku) zijn
-320-

al heengegaan. Heden is er dus niemand die hun velden "in bezit heeft" (sí buat jumana). Heden brengen wij, anakberu, met de hele groep (biak) senina
van Uw vader en de kalimbubu daarin een verdeling
aan.
Wat nu, zijn'op deze dag uw wensen met betrekking
tot verdeling van deze velden? Wilt ge dat onze
kalimbubu U een pemeré geeft, of wilt ge een deel
vragen (mindo taka)?*
- Even stilte -

268

Anakberu-woordvoerder 2: Wat mij betreft, .maar dat is 269
maar wat ik ervan vind: een pemeré is aangenamer
dan een deel (taka).
Wat zou je nu het liefste hebben? Je hoeft niet te doen zoals ik net zei. Overleg
dit nu met je man.
Tetap: Ik meen dat zij niet met hem hoeft te overleggen. Kaku moet zelf beslissen. In deze aangelegenheid gaat het over haar deel (ajccngna) , daarover
hoeft hij toch niet mee te praten?

270

- Daarop wordt door diverse mensen geroepen dat Tetap 271
nu een fout maakt door Kaku's man niet er in te willen betrekken.
Anakberu-woordvoerder 2 (tot Tetap): Jij vindt zeker
dat alleen Liga je anakberu is?* Dat is nu wat we
van de adat moeten leren. (Em si- pelatavi
kin bas
adat).
Je zet nu eenmaal je eigen kind gemakkelijker op z'n nummer dan het kind van een ander. Begrijp je dan niet dat je nu grof wordt.

272

Tetap: Het is helemaal niet grof bedoeld, maar zij
(d.i- Kaku) haalt haar echtgenoot erbij, terwijl
die twee (Pilih en Jèndaulih) dat niet deden.

273

Anakberu-woordvoerder 2: Maar zij (d.i. Kaku) is toch
van hetzelfde bloed als jij; haar man toch niet immers!

274
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275 Tetap: Al is ze dan ook vein hetzelfde bloed
276 Anakberu-woordvoerder 2: Luister nu eens, als je mij een
klap geeft dan geeft dat niets. Maar hem (d.i. Kaku's
echtgenoot) mag je niet slaan, want die is niet van
jouw bloed!
277 Tetap: Dat is waar, maar die twee (Pilih en Jèndaulih)
hebben toch ook niet hun echtgenoten erbij geroepen?
278 Anakberu-woordvoerder 2: Dat is weer wat anders, die
twee worden als man gerekend, die zijn immers hetzelfde als jij!
279 Jepan: Zij (d.i. Pilih en Jèndaulih) dragen dan wel een
tudung (vrouwen hoofddoek), zij zijn immers vrouwen.
Maar die tudung wordt gerekend als een bulang (mannen hoofddoek).
280 - Nadat Tetap te kennen heeft gegeven, dat hij het begrepen heeft, wordt druk over en weer gepraat.
Er valt een pauze in de besprekingen, er wordt thee
rondgebracht. Een van de leden van de kalmbubu-groep
wil vertrekken, maar op gepaste wijze wordt er bij
hem op aangedrongen toch maar te blijven. Dat doet
hij dan ook. Een ander lid van de kalimbubugroep die,
toen de runggun in volle gang was, binnengekomen is,
wordt nu door Tetap persoonlijk verwelkomd. Kaku's
echtgenoot is er intussen ook bij komen zitten.
Anakberu-woordvoerder 2 hervat de besprekingen en
richt zich tot Kaku's echtgenoot.
281 Aakberu-woordvoerder 2: Zojuist heb ik wat Uw bibi betreft, de moeder van Liga en die uit Janjimeriah, een
en ander al geregeld.
Het veld dat Katin (een broer van Liga) voorheen al
gebruikte en dat nagelaten werd door Kaka Nandé Timbangen (de moeder van Liga), dat heeft hij dus al in
gebruik {enggo ъа muatsa).
Het is de pemeré van de
kalimbubu die hij in gebruik heeft (si
buatna).
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Dat is dus klaar. Wat dat betreft kunnen jullie
niets meer eisen uit de nalatenschap van Pa Tambi
en Pa Pilih, bedoel ik. Nu zei ik zojuist tegen
mijn permain (d.i. Kaku), overleg eens met je echtgenoot of je een pemeré zult vragen of een deel
(bagian).
Kaku's echtgenoot : Ik zeg slechts dit: het ligt er he- 282
lemaal aan wat kaka hier (d.i. Tetap es) wil. Denk
niet dat ik hierover straks ga zitten mokken. Ook
al zou hun zuster (d.i. Kaku) niet meegeteld worden,
dan nog geeft dat niets. Als zij (haar broers) haar
iets willen geven, dan doen ze dat maar; als niet,
ook goed.
Anakberu-woordvoerder 2: Dus deze kwestie zal geen
bron van twist zijn in je gezin, en geen geruzie op
weg naar de badplaats veroorzaken?*

283

Kaku's echtgenoot: Nee hoor.

284

Anakberu-woordvoerder 2: Goed. Kunnen we dan ons over- 285
leg afmaken?
Kaku's echtgenoot: Ga maar door.

286

Anakberu-woordvoerder 2 (tot kalimbubu Singarimbun Ru- 287
mah Julu):
Wel, Ukum, met hoevelen bent u hier?
Jepan: Spreek maar tot die Mama (d.i. de kalimbubuwoordvoerder Mbergoh Singarimbun Kurungmanik).

288

Anakberu-woordvoerder 2 (tot kalimbubu-woordvoerder): 289
Goed. Welnu, Mbergoh: de velden die nu verdeeld moeten worden, die gebruikt zijn door Pa Pilih en Pa
Tambi, zijn geen velden van Sembiring,- het zijn Uw
velden*. De nakomelingen van Pa Pilih en Pa Tambi,
dat zijn er zes, zo rekenen wij. Onder die zes moet
gij dus de verdeling aanbrengen (ban kam dage
takana).
Wij, anakberu van Sembiring, voelen ons niet in staat
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een verdeling aan te brengen ten aanzien van land dat
niet gesticht is (taneh Tpanteken) door Sembiring (dwz.
waarvan Sembiring niet de anak taneh is).
290

Kalimbubu-woordvoerder: Over het aanbrengen van welke
verdeling heb je het nu?

291

Anakberu-woordvoerder 2: Het verdelen van de velden
die Pa Pilih en Pa Tambi gebruikten; zij hebben zes
kinderen: zoons.

292

Kalimbubu-woordvoerder: Zo moet je het niet doen.
De verdeling moet van jullie kalimbubu (d.i. Sembiring) komen, opdat wij (d.i. Singarimbun) iets te
overwegen hebben. Dan pas is het fraai. Je hebt ons
nog niets te overwegen gegeven.

293

Anakberu-woordvoerder 2: Zover was ik nog niet. Ik
zei alleen: "Ik voel me niet in staat om een verdeling aan te brengen; wat vindt gij ervan"; dat
zei ik.

294

Kalimbubu-woordvoerder: Wij kunnen toch immers die
verdeling ook niet aanbrengen? Het overleg van al
Uw kalimbubu (d.i. Sembiring) moet bepalen wat zij
juist vinden; dan pas gaat het zo als het gaan moet.

295

Anakberu-woordvoerder 2: U wilt dus zeggen: "De velden
verdelen die zij al onder zich hebben (sienggo bas
id).
dat kunnen wij niet; bespreek dat dan eens met Uw
kalimbubu (d.i. Sembiring) en kijk eens of zij met
z'n zessen de delen al hebben vastgesteld, of wat
zij anders passend vinden. Wij luisteren wel toe, en
als wij vinden dat het niet klopt, dan leiden wij
dat straks wel in goede banen. Is dat wat U bedoelt
te zeggen?

296

Kalimbubu-woordvoerder: Precies.

297

Senina-woordvoerder: Vraag dan of hij vindt, dat datgenen wat we tot nu toe besproken hebben, in orde
is.
-324-

Anakberu-woordvoerder 2: Wat U tot nog toe gehoord
hebt, vindt U dat in orde?

298

Kalimbubu-woordvoerder: Luister eens. Mogen we antwoord geven op wat jullie besproken hebt of mogen
we dat alleen bevestigen?
(ipatuti)

299

Anakberu-woordvoerder 2: Als U er een antwoord op
heeft, goed; maar als U bevestigt hetgeen door
ons gezegd werd, dan vind ik dat ook best.

300

Kalimbubu-woordvoerder: Vraag nu Uw kalimbubu maar
eerst. U zult allen toch eensgezind moeten zijn,
als U allen ook dezelfde weg wilt gaan. (dwz. om
tot een besluit te komen).

301

Anakberu-woordvoerder 2: Ten aanzien waarvan bedoelt
u?

302

Kalimbubu-woordvoerder: In Uw aller overwegingen.

303

Anakberu-woordvoerder 2: Maar ik heb de vraag gesteld
in verband met het aandeel van de vrouwen zojuist!

304

(Plots blijkt er een andere reden te zijn waarom
de kalimbubu-woordvoerder niet wil spreken)

305

Kalimbubu-woordvoerder: Als U wilt dat de kalimbubu
een en ander afweegt, breng dan eerst al Uw kalimbubu tesamen.
Onze kaka is nog niet eens hier. Het is gewichtig
wat we hier af te wegen hebben: het gaat om pusaka

306

(èna mbelin si man timbangen:

pusaka)l*

Anakberu-woordvoerder 2: Dat is waar.

307

Tetap (tot de anakberu): Vraag hem: "Wie is Uw kaka?

308

Anakberu-woordvoerder 2: Wie is Uw kaka?

309

Kalimbubu-woordvoerder: Wie is hun kalimbubu tua?

310

Anakberu-woordvoerder 2: Purba!

311

-325-

312

Kalimbubu-woordvoerder: Dus wie is het dan?

313

Anakberu-woordvoerder 2: Vandaar dat ik nu zeg, laat Purba niet boos zijn dat zij er niet in betrokken zijn;
immers het is niet het land van Purba waarover we hier
spreken.

314 Kalimbubu-woordvoerder: Dat is waar!
Het geeft niet, al had je me dat niet gezegd. Het is
toch alleen voor de formaliteit (lett.: jгZ-é-jÏléna =
mooiigheid), dat we het van U willen horen...
315

Anakberu-woordvoerder 2 (tot Tetap):
Verzorgt dit land goed, want niemand van jullie heeft
anders een plek om er te leven.

316

Kalimbubu-woordvoerder: Jullie moeten zeggen: "Wat zegt
gij ervan mama" (d.i. kalimbubu Singarimbun Rumah Julu)

317

Anakberu-woordvoerder 2 (tot Senina-woordvoerder):
Luister eens, Samin. Onze kalimbubu, Singarimbun, zei
zojuist: "Hoe zit het precies met het overleg van Sembiring, uw kalimbubu; brengen jullie (d.i. de anakberu)
de verdeling aan, of hebben zij (d.i. Tetap es) allen
thuis (dwz. vóór de runggun) daarover al overlegd?".
Overleggen jullie nu met jullie allen (cœih kam кеггпа),
met jullie zessen dus!

318

Senina-woordvoerder: Wel, Pa Tawar, Lampas, Tamaukur
(d.i. Jèndaulih), luister eens hier. Valt er nog iets
te verdelen of hebben jullie al eens ooit alles verdeeld? Hebben jullie Pa Jepan, Pa Tawar, kaka tua
(d.i. Tambi), en hij hier (d.i. Lampas) en jullie
twee daar (d.i. Pilih en Jèndaulih) al met elkaar gedeeld? Is er nog iets te verdelen, of hebben jullie
alles al opgedeeld? Hoe zit het, Pa Tawar, kunnen we
dat als gedaan beschouwen? Valt er nog iets te veranderen of kunnen we aannemen wat jullie vroeger hebben vastgesteld?

319

Tetap: Sommige velden zijn al verdeeld, sommige nog niet.
Wat al ooit verdeeld werd, dat is afgewerkt.
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Senina-woordvoerder (tot anakberu-woordvoerder 2):
Pa Tawar zegt: sommige velden wel, andere nog niet.

320

Anakberu-woordvoerder 2: Dan is het dus nog niet
321
rond; de ene gebruikt (buat) hier wat, de ander
daar. Wat denken jullie: zijn jullie in staat om
tot een verdeling te komen? Overleg eens '(arih
kéna)
met z'n zessen om een verdeling aan te brengen

(erban takana) !
Wij, anakberu en onze kalimbubu (Singarimbun) zullen wel toehoren. Iemands veld hoeft niet door een
ander geploegd te worden (dwz. men moet zijn eigen
zaken kunnen opknappen).
Laat ook permèn (dit zijn de respektievelijke vrouwen van Tetap es) hier bijeenkomen, zodat men straks
elkaar geen verwijten hoeft te maken; ook wij anakberu kunnen niet bezig blijven de kwestie te bespreken.
Tetap (tot zijn broers): Als er maar even aan herinnerd wordt dat het eigenlijk om grond van Singarimbun gaat, dan is het al genoeg. Het is nog niet zeker dat marni (d.i. Jumpan) ook doet wat ze zegt.
Als ze het ons maar heeft horen zeggen! Dat begrijpen jullie toch?*

322

Senina-woordvoerder: Ja, wat vinden jullie ervan, Ta- 323
maukur (d.i. Jèndaulih) en Pilih. Jullie moeten goed
onthouden dat jullie nu tot man gerekend worden
(kira ditaki).
Zijn jullie met z'n zessen in staat
om de verdeling aan te brengen; Of moeten we het onze
anakberu en kalimbubu laten doen?
Jèndaulih: Ik kan het niet, heb ik al gezegd.

324

Senina-woordvoerder: Jullie allemaal, zei ik, kunnen
325
jullie met z'n zessen overleggen (ari-h kéna) over
de verdeling? En verdeel niet zo, dat er later weer
een hoop ruzie uit voort komt. Let nu eerst nog maar
niet te veel op de grootte en de kwaliteit van de
velden, dat komt straks nog wel: niet alle velden
-327-

kunnen gelijk zijn, nietwaar?
326

Anakberu-woordvoerder 2: Ook onze kinderen hebben niet
allemaal hetzelfde karakter, zo is dat toch?*

327

Senina-woordvoerder: Zeg straks niet: ik wil dit en ik
wil dat.

328

Anakberu-woordvoerder 2: Wat zeggen de permèn hier?

329

Senina-woordvoerder: Hoe zit het, Nandé Jepan (d.i. de
vrouw van Upah, de moeder van Jepan)?
Upah's vrouw: Voor zover ik heb gezien is Juma Uruk nog
steeds niet verdeeld. Juma Tampé ook niet, en

330
331

Tetap: Daarover moeten we het nu niet hebben. Die velden komen straks wel terecht.

332

Anakberu-woordvoerder 2: Wat zei Manjé (d.i. de vrouw
van Upah)?

333

Senina-woordvoerder: Ze noemde de niet verdeelde velden,
ik hoorde er haar twee noemen: Juma Uruk en Juma Tampé.

334 Anakberu-woordvoerder 2 (tot Pilih en Jèndaulih): Komen
jullie beiden eens wat naar voren*.
335

Senina-woordvoerder (tot anakberu-woordvoerder): Leg
jij hun maar eens uit waar het om gaat, dan kunnen
we een beetje opschieten.

336 Anakberu-woordvoerder 2: Straks zullen we weer verder
gaan met het vaststellen van de verdeling. Maar luister eerst eens, Jèndaulih; ik vraag nog niets aan
Tambi en Pa Tawar. Moeten wij, anakberu, de velden
die je turang (d.i. Tetap es) en jij al in gebruik
hebben nu nog meerekenen in de verdeling? Misschien
vindt je van niet, als niets meer wordt opgeëist
(Zanai gugaben) van wat je gebruikt (buat). Of wil
je misschien een van de velden hebben die tot nu
toe niet gebruikt werden?
-328-

Jèndaulih: Zoals U zojuist zei: Als van de velden
die bij mij zijn niets wordt opgeëist (Ъа igugat)
dan vind ik het wel goed zo.

337

Anakberu-woordvoerder 2: Dat is redelijk (bujur).

338

Upah's vrouw: Ik weet nog een paar velden die niet
gebruikt worden: Juma Gugung, daar waar de mensen
uit Rumah Julu velden hebben, en nog een stuk van
Juma Tampé.

339

Pilih (tot anakberu-woordvoerder 2): Ik eis niets
(la rido),
bengkila, dan alleen de grond die ik
al gebruik (si- kubuat).
Wat vinden Uw permèn (d.i.
Tetap es) daarvan?

340

Anakberu-woordvoerder 2: Dus wanneer je krijgt wat
je al gebruikt dan heb je niets meer te eisen?

341

Pilih: Als ze me er straks nog een veld bij geven,
dan eis ik niets meer.

342

Anakberu-woordvoerder 2: Als je straks te weinig
hebt, dan weten wij dat wel aan te vullen met een
van de velden die nog niet in gebruik zijn.

343

Pilih: Ik hoef niet te kiezen; ik zal ontvangen wat
Uw permèn geven.

344

Tetap: Prachtig.

345

Anakberu-woordvoerder 2 (tot senina-woordvoerder):
De velden die deze zes lieden al in gebruik hebben,
zullen ze elkaar niet betwisten. Dat is toch zo,
Tetap, Tambi, Upah?

346

- Deze bevestigen.

347

Anakberu-woordvoerder 2: Jullie betwisten elkaar dus
niets; gebruiken jullie dus verder die velden maar.
Dat geldt ook voor Jèndaulih en Pilih. Wat vinden
jullie daarvan?

348

-329-

349
350

Senina-woordvoerder: Er is nu toch niemand meer, die
hiervan iets wil vorderen? (siido-idon).
Anakberu-woordvoerder 2: Ook in de toekomst zal dus niemand meer iets vorderen (si. ido-idon)?
Overleggen
(arih kéna) jullie daarover!

351

Senina-woordvoerder: Als er nog velden zijn die niet gebruikt worden en jullie daarvan iets nodig hebben dan
hoef je het maar te nemen. "Ik neem dat veld" zeg je
dan tegen jullie sembuyak, nietwaar?

352

Jepan (tot anakberu-woordvoerder 2):
Een stuk van Juma Kenjulu zou ik er graag nog bij willen hebben, zegt bibi tua (d.i. Pilih).

353

Anakberu-woordvoerder 2: Dat kan geregeld worden.

354

Tetap: Straks komt die aanvulling wel (tambahenna).
Mochten er straks nog ongebruikte velden over zijn,
dan zijn er ook de aanvullingen.

355

- Anakberu-woordvoerder 2 gaat nu in overleg met Tetap
es om na te gaan welke velden zoal bij wie in gebruik
zijn. Het blijkt dat Tetap en Pilih aangrenzende stukken van eenzelfde veld (Juma Kenjulu) gebruiken, en
dat enige problemen daaromtrent moeten worden opgehelderd.

356

Anakberu-woordvoerder 2: Luister eens, Tetap. Voortaan
gebruik jij niet meer twee stukken Juma Kenjulu; geef
één stuk aan Pilih. Dat is dan niet meer jouw deel.

357

Tetap: Goed.

358

Anakberu-woordvoerder 2 (tot Pilih): Vindt je dat al
genoeg of nog te weinig?

359

Pilih: Het is te weinigl*

360

Anakberu-woordvoerder 2: Als ze zegt dat het te weinig
is, overleggen jullie met z'n vieren dan eens, wat
daarboven nog aan haar kan worden gegeven. Misschien
Juma Lepar of Juma Tampé?
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Anakberu-woordvoerder 1: Ze zegt dat ze het te weinig 361
vindt. Dat .moge zo zijn, maar ze heeft gezegd, dat
als het al te weinig was, zij zélf wel zou bijvragen.
Pilih: Als ik het te weinig vond, dan zou ik wat bij
vragen, zei ik toch al?

362

Anakberu-woordvoerder 2: (tot Tetap): Goed dan; wat
dat veld van zojuist betreft, kun je er tevreden
mee zijn als dat nu niet meer verdeeld wordt?
Dat ene stuk Juma Kenjulu is nu helemaal van haar
(d.i. Pilih) .

363

Tetap: Ik vind dat in orde; ik vind dat zij (d.i. Pi- 364
lih) gelijk heeft.
Jumpan (tot Pilih): Welk veld moet nog verdeeld worden, zeg je? Juma Kenjulu?

365

Pilih: Ja.

366

Jumpan: Wat had je gedacht; wil je dat alles voor jou
is, met bomen en al? Bedoel je dat?

367

Pilih: Jawel.

368

Jumpan: Het deel van je moeder, dat wil zeggen dat
369
wat zij van Juma Kenjulu gebruikte, dat heb je allemaal al. Alles aan gindse zijde (zij geeft globale
plaatsaanduiding) is aangelegd (salepsaZepen)
door
Natapken (d.i. Tetap's vrouw). Je probeert dat erbij te trekken, maar dat stuk zul je niet nemen!*
Anakberu-woordvoerder 2: Van de ligging van die velden 370
weet ik eigenlijk niets.
Jumpan: Aan je broers, je mama en bengkila vraag je
een veld erbij, maar je bedoelt eigenlijk dát stuk
te krijgen.

371

Pilih: U moet maar doen wat U goeddunkt. Als ook dat
stuk in twee moet worden verdeeld volgens U, dan
verdelen we het in twee. Als U dat rechtvaardig
vindt, dan is dat zo, ook al zou ik niets krijgen

372

(la

kenan).
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373

Jumpan: Zó moet je niet praten. Niet zo agressief; ik
vraag me alleen af, wat je eigenlijk wilde. Ik zeg
niet dat je niets moet krijgen, ik constateer alleen
dat je juist dat ene stuk (wat door Tetap's vrouw is
aangelegd) wilt hebben.

374 Anakberu-woordvoerder 2: Luister eens, Pilih, ik geloof
dat er wel iets in zit in wat marni zojuist zei. Wat
turangku jouw moeder gebruikte, dat is al bij jou,
nietwaar? Als je dat nu te weinig vindt, zeg het dan
aan mij, dan kunnen we straks een aanvulling daarop
regelen.
375

- Kort onderling overleg; benadrukt wordt weer dat men
vooral eenstemming moet zijn.

376

Senina-woordvoerder (tot anakberu-woordvoerder 2):
Volgens mijn mening moeten we het zo doen, opdat het
straks niet ook aan die kant (d.i. Tetap) verkeerd
loopt. Als er nu straks nog een leeg veld is (juma
kosong), dat nog niet in de verdeling betrokken werd,
dat nog niemand in handen heeft (neikepsa),
dan geven
we dat aan Pilih. En dan kennen we straks die salepsalepen van Nandé Tawar (d.i. Tetap's vrouw) officieel
toe (sdhken) aan Pa Tawar, opdat ook zij dan tevreden
zijn.

377

Anakberu-woordvoerder 2: Laat mij maar eens, ik zal het
meteen duidelijk maken. Luister eens, permèn (d.i. Pilih): wat turangku (Pilih's moeder) gebruikte dat is,
zoals marni (d.i. Jumpan) zojuist al zei, nu bij jou.
Wat wij (anakberu) en jouw broers het beste vinden,
dat zullen wij je straks als aanvulling (tambahna)
geven. Dan ben je toch tevreden?

378 Pilih: Ja, als men dat zo in orde vindt, dan is het in
orde.
379

Anakberu-woordvoerder 2: Welke velden zijn nog niet in
gebruik? Tampé toch nog niet, en Juma Gugung niet?
Dat is toch alles, of is er nog meer?
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Overleggen jullie vier nu eerst over het volgende:
Turangku jabu Pilih (d.i. Pilih's moeder) gebruikte Juma Kenjulu; als dat nu bij Pilih blijft, en
we geven haar Tampé erbij?
Tetap: Welk deel van Kenjulu? Wat zij al gebruikte,
bedoel je dat?

380

Anakberu-woordvoerder 2: Ja, het salep-salepen waarover maini het zojuist had, is voor jullie. Bij de
velden van Pilih doen we Tampé erbij, het stuk dat
iets beneden het stuk ligt dat Pa Jalan vroeger gebruikte .

381

Tetap: Wij hebben toch zojuist al gezegd: het is ons
om het even wat aan haar gegeven wordt.

382

Anakberu-woordvoerder 2: Wel, wat vind je daarvan Pi- 383
lih? Tampé wordt jou als aanvulling gegeven. Dat
stuk Juma Kenjulu, dat stuk salep-salepen waarover
marni het zojuist had, dat verlaat je.
Pilih: Dat is nu juist wat ik niet begrijp.

384

Tetap: Dat wat je al in gebruik hebt, daar gaat het
om, moet je haar zeggen.

385

Anakberu-woordvoerder 2: Juma Kenjulu; het gaat om het 386
stuk dat je al gebruikt, dat vroeger turangku (d.i.
moeder van Pilih) gebruikte.
Tetap: Dat heeft ze immers al in gebruik, dat blijft
387
voortaan bij haar. Als aanvulling is er dadelijk wel
iets anders. Dat moet je haar zeggen.
Anakberu-woordvoerder 2: Je krijgt Juma Tampé bij het 388
stuk Juma Kenjulu, dat je tot nu in gebruik had, ben
je dan tevreden?
Kalimbubu-woordvoerder: Welk deel van Tampé?

389

Senina-woordvoerder: Ja, welk deel van Tampé wordt als 390
aanvulling gegeven?
-333-

391

Anakberu-woordvoerder 2: Juma Tampé, heb ik toch gezegd!
Het lijkt wel of jullie niet goed horen.

392 Pil'ih: Dat is een groot veld*.
393

Anakberu-woordvoerder 2: In de buurt van wat Pa Jalan
vroeger gebruikte.
394 Tetap: Dan weten we nog niets. Maar dat zal straks wel
blijken, dat is nu nog niet vast te stellen..
395 Anakberu-woordvoerder 2: Het ligt vlak bij het stuk van
Pa Niarken en dat van de ouders van Tanda. De precíese grenzen moet je daar straks maar vragen.
396

- Er wordt nog wat ordeloos dooreen gepraat over uitgestrektheid en grenzen. Anakberu-woordvoerder 2
gaat rustig verder:

397

Anakberu-woordvoerder 2: Het gaat er mij maar over, dat
de grootte ook later nog wel precies vastgesteld kan
worden. Als nu Tetap maar gerustgesteld is.

398

Tetap: Leg het Pilih nog eens als volgt uit: als nu het
veld Lau Paya voortaan voor Jèndaulih is, gaat Pilih
daar dan mee akkoord, of is ze het daar niet mee eens?
Dat moeten worden besproken.

399

Anakberu-woordvoerder 2: Als nu je jongere zuster voortaan Lau Paya blijft houden, zou je daardoor verongelijkt zijn, Pilih?

400 Pilih: Ik neem niemand ook maar iets kwalijk.
401

Anakberu-woordvoerder 2: Als je dat goed vindt, maar je
zou dat veld van je zuster toch beter vinden en misschien groter dan wat jij hebt, zeg dan dat er bij jou
iets bij moet, zodat je bijvoorbeeld die velden afwisselend om het jaar kunt gebruiken.

402

- Enkelen beamen dat.

403

Tetap: Precies.
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Pilih: Dat weten zij (Tetap es) toch wel af te wegen?

404

Anakberu-woordvoerder 2: Nee, hun delen hebben we al
405
besproken (rungguken).
Het gaat alleen nog over
jouw velden. Dat kan niet telkens opnieuw in runggun
worden besproken. De gesteldheid van al die velden
is niet hetzelfde.
Senina-woordvoerder: Dat hebben we daarstraks ook al
gezegd.

406

Tetap: Alles met betrekking tot het land van grootvader en van vader; die hele geschiedenis moeten we
nu afwikkelen.

407

Anakberu-woordvoerder 2: Wat wil je dus als aanvulling?

408

Tetap: Ze heeft maar te kiezen: Juma Gugung, of Juma
Tampé aan de kant van Buluh Langké.

409

Anakberu-woordvoerder 2: Wat wil je nu? Wijs nu eens
iets aan.

410

- Van diverse kanten wordt erop aangedrongen dat Pilih 410a
een veld als aanvulling aanwijst. Zij antwoordt tenslotte iets (nauwelijks verstaanbaar; ongeveer: juma
Tambi).
Anakberu-woordvoerder 2: Het veld dat Tambi gebruikt?
Ja, dat is wel moeilijk. Het stuk iets daarboven,
waar die grote bamboestoelen staan dat aan dat van
Tambi grenst, dat kan wel.

411

- Anakberu-woordvoerder 2 en Tetap proberen verder de 412
juiste plaats en grootte aan te duiden: het zou liggen in de richting van Juma Kenjulu, naast een veld
van Liga.
Anakberu-woordvoerder 2 maakt er een eind aan, en
vraagt nogmaals:
Anakberu-woordvoerder 2: Wat kies je nu, opdat het af- 413
gewerkt kan worden.
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414 Pilih: Wat vinden jullie?
415

- Velen reageren geïrriteerd, omdat Pilih blijkbaar nog
geen keuze wil maken.

416

Anakberu-woordvoerder 2: Wat die aanvulling betreft, doe
het maar zo; je trekt morgen met Ngèndam (d.i. Pilih's
echtgenoot) maar eens rond langs de velden Juma Gugung
en Juma Tampé. Kies een van die twee uit, die je als
aanvulling hebben wilt, en vraag dat dan maar aan je
broers.

417

Senina-woordvoerder: "Ze hoeft het maar te zeggen", moet
je zeggen.

418 Anakberu-woordvoerder 2: Het is al in orde, zegt ze.
Is nu alles rond?
419

- Dat wordt door velen bevestigd.

420 Anakberu-woordvoerder 2 (tot kalimbubu-woordvoerder):
Welnu, Mbergoh, zo is het dus
421 Anakberu-woordvoerder 1 (onderbreekt anakberu-woordvoerder 2) :
Je moet eerst Samin (d.i. senina-woordvoerder) laten
vragen wat Jèndaulih nog wil zeggen.
422 Anakberu-woordvoerder 2 (tot Jèndaulih):
Is wat jou betreft alles in orde? Er hoeft toch niets
meer te worden bijgedaan?
423

Jèndaulih: Als de kalimbubu (dwz. haar broers) met mij
te doen hebben (mekuah até) dan zullen ze mij er nog
wel wat bijgeven.

424 Velen: Ja, welzeker, natuurlijk.
425

Jèndaulih: Ik zal het weten te vertellen als ik in de
toekomst vind dat ik te weinig land heb.

426

Tetap: Prachtig.

427 Anakberu-woordvoerder 2: Wel, Samin (d.i. senina-woord-336-

voerder), is ook jullie alles helder en klaar wat
besproken is (irrunggui)?
Wat eenieder al van vroeger gebruikte, dat kan door een ander niet meer opgeëist worden. Alleen een aanvulling daarop kan worden gegeven.
Jèndaulih (tot anakberu-woordvoerder 2): Hoor eens,
Bengkila, de kalimbubu (dwz. haar broers) zal mij
straks toch geven wat ik vraag?

428

Anakberu-woordvoerder 2: Vraag je een veld, dat zij
al in gebruik hebben, dat kan natuurlijk niet (laberek), omdat zij daar zelf al zitten!

429

- Gelach.

430

Jèndaulih: Dat bedoel ik niet: een veld dat niet door
hen gebruikt wordt, bedoel ik.

431

Anakberu-woordvoerder 2: Uit drie velden kun je kiezen; pleeg daarover met Pilih overleg: Juma Tampé,
Juma Gugung, en nóg een Juma Tampé. Alleen die velden zijn nog niet in gebruik (la lit si muatsa). En
dan moet daaronder nóg iets liggen, zegt men. Maar
wat dat is, weet ik niet.

432

Senina-woordvoerder: Als onze zusters er daarvan in de 433
toekomst één kiezen dan zullen wij dat geven.
Tetap: Ja. Ook nu al zouden ze dat kunnen. Het zou ei- 434
genlijk juister zijn als ze daar nu al aan toe zouden zijn.
Senina-woordvoerder: Ze kunnen dat nu nog niet klaarkrijgen, zeggen ze. Wat doe je daaraan?

435

Tetap: Ik bedoel, dat we later misschien niet meer bij 436
elkaar kunnen komen.
Anakberu-woordvoerder 2: Ook al zouden we niet meer
bijeen komen

437

Tetap: Ja maar, je weet maar niet wat zich later nog

438
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voor kan doen. Het veld van Jèndaulih is mooier dan
Juma Kenjulu van Pilih. We hebben toch zojuist al duidelijk gemaakt: één stuk van Juma Lèpar is voor Pilih
en één stuk Juma Gugung of Tampé. Dan heeft ze er toch
al drie? Voor Jèndaulih wordt er één veld als aanvulling bijgedaan: of dat nu Juma Gugung is of Juma Tampé, zij heeft er dan toch twee?
439

Anakberu-woordvoerder 2: Wie? Jèndaulih?

440

Tetap: Ja, zij heeft de mooiste velden. Dus: drie voor
Pilih; voor Jèndaulih twee. Zijn ze daarmee tevreden?

441

Anakberu-woordvoerder 2: Luister eens, Jèndaulih. Jij
neemt er nu als aanvulling Juma Gugung bij. Het stuk
dat grenst aan dat van Ukum. Goed?

442

Jèndaulih: Goed.

443

Anakberu-woordvoerder 2: Ze vindt het goed, zegt ze.
Ja, Pilih, weet je nu al wat je als aanvulling hebben wilt? Later we daarover in de toekomst niet opnieuw hoeven te spreken (man rananken), zeggen je
broers. Juma Gugung is al aan je zuster gegeven. Op
Tampé zijn twee velden om uit te kiezen, welk wil
je als jouw deel?

444

Jèndaulih: Laten we daarover achteraf niet nog eens
moeten praten.

445

Jepan: Geef haar maar een stuk, opdat de zaak duidelijk
is.

446

Anakberu-woordvoerder 2: Ze weet straks niet eens waar
haar veld ligt!! Ha, ha.

447

- Dooreen wordt verder gesproken. Anakberu-woordvoerder 2 maakt daaraan een eind:

448

Anakberu-woordvoerder 2: Dit alles is nu uit en te na
besproken. Niemand meer kan via ons (lett. arah babah
kami = via onze mond dwz. via de anakberu) protesteren.
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Luister eens Tetap. Jullie moeten het stuk Tampé dat
grenst aan dat van bengkila Tanda afperken. Dat is
voor haar.
Tetap: Wil ze dat hebben?

449

Anakberu-woordvoerder 2: Precies, zegt ze.

450

Tetap: Goed, dat zullen we morgen overleggen met bapa nguda*.

451

Anakberu-woordvoerder 2: Overleggen jullie daarover,
452
Tambi. En leg de grens niet meer fout zoals vroeger,
want vroeger liep die recht over die heuvel naar
ginds.
Tetap: Ja, als ze het in de toekomst in gebruik wil
gaan nemen, zal ze dat wel zeggen; we kunnen dan
over de grenzen overleggen. Dan is het toch klaar?

453

Anakberu-woordvoerder 1: Maar als er al ja gezegd is,
dan moet daar niet meer op teruggekomen worden.

454

- Men spreekt wat rommelig dooreen; anakberu-woordvoerder 2 maakt een eind daaraan:

455

Anakberu-woordvoerder 2: Ja, dat is dan klaar. Nog een 456
ding echter: hoeveel velden (dwz. die nog door niemand gebruikt worden) hebben jullie nu nog over?
Bespreek dat eens met jullie vieren. Eén boven het
veld van Tambi, en nog een beneden het veld dat jullie juist noemden. Alleen jullie hoeven daarover nog
te overleggen.
Tetap: Weet zij (d.i. Pilih) dus al wat zij wil? Dan
457
wil ik nu tot slot alles nog een keer uiteenzetten:
Voor haar daar (d.i. Jèndaulih) is Lau paya, voor
haar (d.i. Pilih) Juma Kenjulu, daar verliest ze op.
Dus Pilih krijgt nog een stuk Lèpar, dat stuk aan
de weg naar de badplaats. Daarmee heeft ze dus al
één stuk erbij.

-3 39-

458

Anakberu-woordvoerder 2: Dus één stuk is er al voor jou
bijgedaan, Pilih.

459

Pilih: Ja.

460

Tetap: Dan is er nog één: Juma Tampé.

461
462

Anakberu-woordvoerder 2: Dat
Tetap: Met Juma Kenjulu zijn
Voor haar (d.i. Jèndaulih)
mee tocht niet ontevreden?
weinig?

463

Senina-woordvoerder: Wees niet jaloers op elkaar; dat
is achteraf alleen maar vervelend.

464

Anakberu-woordvoerder 2: Welk is eigenlijk het veld dat
beneden dat van jullie ligt?

465

Tetap: Dat kan ik jullie zo niet uitleggen. Maar het
komt hierop neer: wat zij in de toekomst ook in gebruik wil nemen, dat is voor haar.

466

Anakberu-woordvoerder 2: Als we daar nu eens nóg een
stuk Tampé bijdoen?

467

Tetap: Voor wie bedoel je? Straks is Jèndaulih het daar
weer niet mee eens. Tegenover Lau Paya van Jèndaulih,
staat Kenjulu van Pilih. Het stuk van Jèndaulih is
wel iets beter.

468

Anakberu-woordvoerder 2: Dat is juist. Lau Paya kan ieder jaar gebruikt worden, nietwaar?

469

Tetap: Daarom zei ik juist: voor Pilih drie velden, voor
Jèndaulih twee. Daar heeft Pilih toch geen bezwaar tegen?

470
471

Jepan: Drie staan dus tegenover twee i
Tetap: Ja, dat is hetzelfde.

472

Senina-woordvoerder: Nu nog iets. Wat is nu voor Kaku?
Dat wordt haar nu toch officieel gegeven (ъеетаЬкеп)'?
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is twee.
dat er dus drie voor Pilih.
zijn er twee. Ze is daarZe vindt dat toch niet te

Anakberu-woordvoerder 2 (tot Pilih en Jèndaulih):
Vinden jullie dat wat er zo juist besproken is
in orde is?

473

- Men wacht hun antwoord niet af; want men is intussen begonnen te overleggen, wat aan Kaku zal worden gegeven.

474

Anakberu-woordvoerder 2: Ze wil Reba hebben, wat vin- 475
den jullie daarvan?
Tetap: Daar zit ze al van vroeger op. Wat ze al in ge- 476
bruik heeft, blijft ze gewoon gebruiken.
Anakberu-woordvoerder 2: Gebruikte ze dat al?

477

Tetap: Ja, en dat is ook voor haar.

478

- Er wordt nog wat over en weer gesproken over de
juiste plaatsbepaling van het bedoelde veld.

479

Anakberu-woordvoerder 2: Ja, als we haar dan het stuk 480
bij de jering-boora* geven, wat vinden we daarvan, is
dat niet te weinig?
- Kaku zegt iets wat niet te verstaan is, maar uit het 481
vervolg is op te maken dat ze er eigenlijk nog een
stukje bij zou willen hebben.
Anakberu-woordvoerder 2: Als je het stuk hogerop wilt
hebben, dan moet je dat Jèndaingan maar vragen, hij
gebruikte dat stuk vroeger.

482

Kaku: Ik bedoel het stuk dat daar nog vóór ligt.

483

Jepan: Dat is toch ónze grond?

484

Anakberu-woordvoerder 2: Dat van Pa Kerja? Daar moet
je Jèndaingan dan maar naar vragen.

485

Kaku: Dat is niet eens van hem (dwz. van Pa Kerja).

486

Anakberu-woordvoerder 2: Wat zou je nog meer willen
hebben, wind er maar geen doekjes om.

487
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488

Jepan: Het gaat om nog een klein stukje land*.

489

Anakberu-woordvoerder 2: Ja, als het maar een klein
stukje is, wat geeft het dan?

490

Jepan (tot Tambi): Geef haar dat maar, bapa tua (lett.
oudste vader, d.i. Tambi), zeg maar dat het goed is.
Een klein stukje meer aan gindse zijde, wil bibi nguda
hebben, iets boven die bambu-stoelen. Geef dat maar,
bapa tua, dan is het klaar.

491

Tambi: Goed, geef het haar maar.

492

Anakberu-woordvoerder 2: Hoeveel jullie van dat veld ook
weggeven (lett. keriken = opmaken) kom niet aan het
land van anderen (ola
ngasak).

493

Jepan (tot anakberu-woordvoerder 2):
Bibi nguda (d.i. Kaku) is daarmee al tevreden, bulang
(= grootvader).

494

Anakberu-woordvoerder 2: Nou dat is dus klaar. Wat nog
meer?

495

Senina-woordvoerder: Wat, is er naar jullie mening nog
niet besproken?

496

Tetap: Alleen Tampé blijft dan nog ter bespreking over.
Van één stuk, zei Pilih dat zij het wilde hebben.

497

Anakberu-woordvoerder 2: Het stuk dat grenst aan het
veld van Toraja, boven het veld dat Tambi gebruikt;
dat is dan het enige dat nog door niemand wordt bezeten (tenga rempu). Wat nog meer? We zijn dan toch
klaar?!

498

Tetap: Pilih, stemt hiermee toch in?

499

Anakberu-woordvoerder 2: Jazeker. Dat is klaar.
Is er nog iets anders te bespreken?
Welnu, Mbergoh, denk hierover eens na: ik heb geen
tijd meer om het nog over dat resterende stuk Tampé
te hebben, maar voor het overige hebben uw anakberu
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(d.i. Tetap Sembiring es) een verdeling aangebracht:
wat ze van vroeger af al in gebruik hadden, blijven
ze gebruiken. Verder is er niets meer te overleggen.
Wat vindt gij ervan?
Kalimbubu-woordvoerder: Ik vind het al uitstekend; ik
vind het ook niet nodig dat anderen ons veld bewerken (dwz. als men zelf de problemen kan oplossen,
moet men het niet aan anderen overlaten).

500

Anakberu-woordvoerder 2: U heeft begrip voor Uw anak- 501
beru (d.i. Sembiring) en voor Uw anakberu menteri
(d.i. Ginting), gij kalimbubu; in ons overleggen
was geen spoor van ruzie.
Kalimbubu-woordvoerder: Dat is goed.

502

Anakberu-woordvoerder 2 (tot Tetap es):
Nog iets, ik weet niet of dit spijkers zoeken is op
laag water: de sinaasappelbomen bij het ravijn zijn
toch door kaka Pa Tualah* geplant? Is er al iets
geregeld wat betreft de sinaasappelbomen van jullie
vader beneden de sapo perpandèn? (= veldhut van een
ambachtsman).

503

Tetap: Over de sinaasappelbomen zijn we nog niet klaar.504
Hoe is dat eigenlijk gegaan met die van Pa Tualah?
Wat zullen wij daar nu mee doen?
Anakberu-woordvoerder 2: Ik weet niet hoe jullie dat
vroeger gedaan hebben; dat zullen jullie wel weten.

505

Tetap: Laten we het er daarover nu maar niet meer heb- 506
ben, ik zei toch zojuist al dat er niets meer te bespreken viel.
Anakberu-woordvoerder 2: Ik wilde alleen maar dat al- 507
les duidelijk (tevang) is, opdat het ook jullie
duidelijk is.
Tetap: Dat is wel zo, maar zou iemand uit Janjimeriah
of iemand van hen daar (d.i. Liga es) nog iets opeisen?
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508

509

Anakberu-woordvoerder 2: Waarom zouden ze opeisen wat
van Pa Tualah is? Ha, ha.

510 Tetap: Dat kan wel zo zijn, maar ze hadden toch ook kunnen zeggen: dat is het deel van onze mama*
511

Anakberu-woordvoerder 2: Nee, dat doen ze niet meer.

512

Tetap: Niet meer? Zullen we die dan samenvoegen met de
andere bomen?

513

Anakberu-woordvoerder 2: Met die onder de sapo perpandèn?

514 Tetap: Ja, en wat vind je, zullen we dat alles ook maar
verdelen?
515 Jepan (tot senina-woordvoerder):
Wat vind U ervan? Gij, mijn vaders (lett.: Sopa-bopa)
moet daarover maar overleggen.
516 Senina-woordvoerder: Het is ons om het even. (Tot Tetap
es): Wat vinden jullie?
517 Tetap: Mijn eigen mening?
Als het mij gevraagd wordt, zou het me niet kunnen
schelen als die bij de sapo perpandèn voor Lampas
zijn. Ik zou er ook geen bezwaar tegen hebben als
deze bij het ravijn voor Jepan zouden zijn*.
518

- Hierop volgt een nogal opgewonden overleg onder de
senina. Ook Liga en Pilih mengen zich daarin. Tetap
maakt daaraan een eind door op een gegeven moment
vrij fel uit te roepen:

519 Tetap: Alle anderen dan de zoons, stop! (Lain
dilaki,
stop!) Zij hebben hier geen recht van spreken, meen

ik. (la lit

hakna jê

ngerana).

520 Anakberu-woordvoerder 2: Ja! jullie allemaal en jullie
vrouwen; dadelijk rijgen ze elkaar nog aan het mes.
Jullie zijn niet eens in staat om een perumah bégu*
te houden voor Pa Tualah, maar zijn sinaasappelbomen
nemen jullie al in bezit. Ha, ha, ha.
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- Er wordt door Tetap en Kidu nog even doorgepraat
over de perumah bégu die de avond tevoren gehouden
werd, waarin Pa Tualah wel werd opgeroepen maar
weigerde "naar huis" te komen.

521

Anakberu-woordvoerder 2: Zijn we nu klaar over die si- 522
naasappelbomen?
Jepan: Ik zal het bapa nguda (d.i. Lampas) eens vragen. 523
Tetap: Dat hebben we al afgewerkt.

524

Senina-woordvoerder: Als hij (d.i. Lampas) straks om
een deel van die bomen komt vragen, al was het er
maar één, om als het ware een reden te hebben om
steeds naar huis (dwz. Mardingding)* te komen, wat
vinden we daar dan van?

525

Tetap: Ja, daar zit wel wat in.

52S

Anakberu-woordvoerder 2: Hoeveel bomen staan er bij
het ravijn? Vier of vijf? Ik dacht vijf.

527

Senina-woordvoerder: En die zijn al bijna dood ook*.

528

Anakberu-woordvoerder 2: Al zijn ze dood, dan krijgt
hij het brandhout maar.

529

Tetap: Die zijn van tua (= kaka tua = oudste broer d.i. 530
Tambi). (Tot Tambi:) Die zijn toch van jou (ajangnm)?
Die zijn al bijna dood; ze zijn allemaal van dezelfde kwaliteit. Drie ervan hebben nog wat bladeren. Alleen in naam zijn het nog sinaasappelbomen: zij leveren geen vrucht meer.
Anakberu-woordvoerder 2: Dus wat zeggen jullie nu. Te- 531
tap?
Tetap: Wat mij zelf betreft: één groep (van bomen) was
die van Pa Tualah

532

Anakberu-woordvoerder 2: (vult hem aan) en die (groep) 533
van je vader onder de perpandèn is er dan nog; mis-
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schien heeft mama (d.i. Tetap's grootvader) die vroeger geplant, dat weet ik niet, of misschien je vader
wel.
534 Tetap: Wat nu mijzelf betreft: geef één groep aan hem
(d.i. Lampas) en één aan Upah. Ik zelf heb daartegen
geen bezwaren, wat mij betreft is dat afgewerkt.
535

Senina-woordvoerder: Hij hier (d.i. Lampas) zegt nog:
deze (bij de sapo perpandèn) wil ik hebben zodat ik
altijd een reden heb om naar huis (dwz. naar Mardingding) te komen.

536

Anakberu-woordvoerder 2 (tot Lampas):
Jij hebt al een goed stuk grond en dan zit je nog te
mokken, jij hoort in Mardingding thuis: dát is de
reden dat je hier altijd naar toe zou moeten komen.
(Tot Tambi): Hoeveel staan er nu daar bij het ravijn,
Tambi?

537 Tambi: Nog maar vijf.
538 Anakberu-woordvoerder 2: Geef er daarvan één aan je
jongere broer (d.i. Lampas). Dan is het toch klaar?
Geef de magerste maar, opdat hij die kan vetmesten.
539

Senina-woordvoerder: Neem maar een van de bomen die
bij het ravijn staan, zegt hij (d.i. Tambi). Daarover hoeft ook geen ruzie te ontstaan: het zijn toch
alleen maar oude bomen.

540

Anakberu-woordvoerder 2: We kunnen wat dit betreft niet
allemaal hetzelfde hebben in het leven. Als we elkaar
daarmee kunnen helpen, sta dan iets af, een gift (pemevê) nietwaar? Zo houdt je tenminste rekening met
elkaar.

541

Senina-woordvoerder: Zeg Pa Tawar, welke zijn nu voor
kaka tua (d.i. Tambi); die langs de weg?

542 Tetap: Beiden (d.i. Tambi en Lampas) hebben bomen bij
het ravijn.'
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Anakberu-woordvoerder 2: Eén groep staat dus bij de
vroegere perpandèn, de ander bij het ravijn. De
eerste is beter.

543

- Kort overleg onder senina.

544

Anakberu-woordvoerder 2 (tot senina-woordvoerder):
Luister eens, Samin. Zij moeten later samen maar
overleggen, dan is het nu klaar.

545

Senina-woordvoerder: Die bomen staan toch op twee
plaatsen? Nu zegt de een (d.i. Lampas): ik wil de
bomen hebben bij de perpandèn en die bij het ravijn
zijn voor Jepan, zegt hij. Maar nu heeft Jepan daar
(dwz. bij de perpandèn) al drie nieuwe bomen geplant!?

546

Anakberu-woordvoerder 2: Die bij de perpandèn staan?

547

Senina-woordvoerder: Precies. Die bij het ravijn heeft 548
kaka tua (d.i. Tambi) vroeger altijd verzorgd.
Anakberu-woordvoerder 2: Hoeveel zijn er dat? Vijf of
zes?

549

Senina-woordvoerder: Zes, geloof ik.

550

Anakberu-woordvoerder 2: Luister eens: als het hier nu 551
op afspringt, dan blijven jullie aan het overleggen
(ban vunggun) . Als jullie het mij vragen dan zou ik
zeggen: deel maar in zes, dan heeft ieder er één.
Maken jullie het elkaar nu niet moeilijk.
Tetap: Ik heb nergens problemen mee, het zal aan mij
niet liggen.

552

Anakberu-woordvoerder 2: Jullie staan allemaal gelijk 553
ten opzichte van die bomen (vadu seh). Dat hebben
jullie steeds maar niet in de gaten; je haalt de
boel steeds maar door elkaar. Als jullie dorstig van
jullie velden terugkomen, dan mag je zo in die bomen
klimmen om er vruchten te plukken*.
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554

Senina-woordvoerder: Jullie zeiden daarnet dat jullie het
onderling met elkaar eens waren (sada min ndai), welnu
laat dan ook wat van die eenheid zien (teviddh min ndai

sada).
555

Anakberu-woordvoerder 2: Zijn jullie klaar?

556

Senina-woordvoerder: Ja. Die bij perpandèn zijn van Jepan,
die langs de weg zijn van kaka tua, die geeft er een
aan Lampas.

557" Lampas: Waarom krijg ik er maar één?
558 Tetap: Ik heb verder niets te eisen, als we dit gesprek
maar in vrede kunnen houden (dame pengerana
ê).
559

Anakberu-woordvoerder 2: Ja, wat nog meer? Is het klaar?
Overlegt gij zessen.

560

- Senina spreken onder elkaar, ze vragen o.a. in het
bijzonder Pilih en Jèndaulih of die het met alles
eens zijn. Anakberu-woordvoerder 2 concludeert dan:

561

Anakberu-woordvoerder 2: Het is dus klaar: wat betreft de sinaasappelbomen en het land (soal
harta
rimOj taneh), zijn we dus klaar. Dat is toch zo, nietwaar?

562 Tetap: Jazeker is dat klaar. Als hij er maar geen verveel van heeft.
563

Anakbery-woordvoerder 2: Wie?

564 Tetap: Tambi!
565
566

Anakberu-woordvoerder 2: Oh, juist jal
Tetap: Van de bomen die hij in gebruik had, komen de
vruchten van dit jaar nog aan hem toe. Die moeten
hem niet meteen worden ontnomen. Dat zou straks alleen maar problemen geven.

567

Senina-woordvoerder: De vruchten die er nu aan hangen
blijven van kaka tua.
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Jepan: Hij neemt ze maar, wij hebben daartegen geen
bezwaar.

568

Senina-woordvoerder: Maar als hij daar (d.i. Lampas)
het er niet mee eens is, omdat hem nu ook een boom
is toegewezen
?

569

Jepan: Dan moeten we een termijn stellen (dwz. waarbinnen de vruchten nog door Tambi geplukt mogen
worden.)

570

Lampas: Die vruchten kan hij hebben.

571

Senina-woordvoerder: In de eerste maand plukt hij de
vruchten.

572

Jepan: De komende eerste maand?

573

Senina-woordvoerder: Ja, dat is het einde van het si- 574
naasappel seizoen.
Jepan: Ja, dat is waar, zo is het.

575

Anakberu-woordvoerder 2: Is het dan klaar?

576

Senina-woordvoerder: Ja, klaar.

577

Anakberu-woordvoerder 2: Ja, wat betreft de goederen
578
buiten (soat sidarat)
is alles al in orde. Zijn er
nog sumpit (= gevlochten grote rijstzak) van turangku? (d.i. de overledene).
Tetap: Die zijn er (en terzijde) waar is Nandé Tawar
(d.i. Natapken br. Singarimbun, Tetaps echtgenote)
nu?

579

Senina-woordvoerder: Hé, Nandé Tawar, haal eens tevoorschijn wat er nog meer aan goederen van bibi
is: haar matten, haar sumpit

580

Kalimbubu-woordvoerder: Zijn we dus klaar
(maakt aanstalten om weg te gaan).

581

?

Anakberu-woordvoerder 2: Wacht even. Misschien is er
582
zodadelijk nog een sumpit of een pernakan (= gevlochten kleine rijstzak) van turangku (d.i. overledene)
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583

die men aan de kalimbubu wil geven. En dan zou U
dadelijk niet meer hier zijn om die te ontvangen.
Kalimbubu-woordvoerder: Ja, dan moeten we natuurlijk
hier bij zijn.

584 Anakberu-woordvoerder 2: He Jèndaulih, waar liggen de
sumpit van turangku? Haal ze eens te voorschijn.
585

- Terwijl de vrouwen bezig zijn alle spullen van de
overledene bijeen te leggen, wordt er door de mannen
nog verder gepraat. Onderwerp zijn: de bamboe-stoelen
waar Sembiring plus hun anakberu en kalimbubu gezamenlijk recht op hebben.

586

Tetap: Nu is er dit nog. Van verdeling van de bamboestoelen is geen sprake. Maar we moeten het er wel
over hebben. Die stoelen zijn van ons allemaal. Wie
van ons ook maar daarvan iets nodig heeft en daarvan wil nemen, die mag er bamboe afsnijden. Wie dan
ook van ons allen.

587

Senina-woordvoerder: Ook als wíj bamboe nodig hebben,
mogen we ervan nemen!

588 Anakberu-woordvoerder 2: Tetap, die bamboe-stoelen mogen jullie niet rooien.
589

Tetap: Dat zei ik ook al.

590

Jepan: Ook om een pantar (d.i. bamboe stellage) te maken mag men daarvan nemen, ja toch Pa? Men mag ze ook
bijhouden en verbeteren.

591

Anakberu-woordvoerder 2: Hé Mbergoh, Mbergoh! Die geplante bamboe-stoelen mogen door uw anakberu niet
worden gerooid. De kalimbubu (d.i. Singarimbun) en
wij, hun anakberu hebben er allen gelijke rechten
op (raduseh).
Ik bedoel die bamboe-stoelen die op
Reba staan. De Sembirings mogen die niet rooien. Hebt
U dat gehoord? We hebben alle gelijke .echten daarop
(raduseh),
maar als men er kapt, moet men het wel
netjes doen.
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Kalimbubu-woordvoerder: Ik heb het gehoord.

592

- Men gaat zich nu weer bezighouden met de verdeling
van kieden, rijstzakken f- barang rumah) etc, waarmee de vrouwen intussen bezig zijn gebleven.

593

Tetap: Zijn dit alle pernakan van moeder?

594

Natapken (de vrouw van Tetap): Die in de wijk Rumah
Julu*, zijn nog niet gehaald.

595

Tetap: Dus dit is alles wat hier is?

596

Natapken: Alleen dit is nog over. Ik houd niets achter; zodadelijk denken jullie nog dat ik gierig
ben. De pernakan (rijstzakjes) uit Rumah Julu
zijn er nog niet.

597

Tetap: Volgens mij zijn het er te weinig; ik heb vroe- 598
ger gezien dat moeder wel 100 sumpit had. Daarom zeg
ik, dat je daar (in Rumah Julu) maar eens moet gaan
kijken*.
Natapken: Laat ik een en ander eens duidelijk maken:
er zijn er weggegeven voor de maaltijd van de guru,
voor de terugreis van de guru, voor allen die hierheen kwamen en ook iets in een pernakan naar huis
moesten nemen. Ik sta altijd klaar voor iedereen,
maar ik zeg toch ook niet: waar is mijn loon daarvoor? Het grote aantal rijstzakjes is bij stukjes
en beetjes verminderd.

599

- Hierover wordt onderling nog doorgepraat.

600

Anakberu-woordvoerder 2 (tot senina-woordvoerder):
Wel, Samin, als alleen dat nog te regelen is, jian
geloof ik dat wij wel kunnen gaan. Ik meen dat de
vrouwen hier dat ook wel kunnen bespreken. Dat is
toch zo?

601

Tetap: Ja, dat kan.

602

Jepan: U moet nog maar niet gaan, bulang (grootvader)
De cimpa (koekjes) is nog niet klaar, ze zijn daar

603
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buiten nog mee bezig.
604 Natapken: Ik heb zelf ook een hoop sumpit, die ik zelf
gevlochten heb. Ik vind het maar vermoeiend als het
zo moet gaan.
605

Anakberu-woordvoerder 2: (bemoeit zich nu toch met de
verdeling van de barang rumah):
Hoeveel kledingstukken heb je daar liggen?

606

Senina-woordvoerder: Dat weet ik niet. Laat ze maar tellen.

607

- Tetap wetende dat van de besprekingen geluids-opnamen
gemaakt worden, spreekt nu een "officieel" slot.

608 Tetap: Het volgende is aan de orde geweest.
Nini (onze grootvader) en nu ook Nandé (moeder), beru
Seribu, Nandé Tambi beru Singarimbun, zijn overleden.
Heden hebben we de hele geschiedenis voltooid.
Al hetgeen dat door onze voorouders vroeger werd nagelaten, zowel land als kleding, alles werd heden afgewerkt door anakberu, senina en kalimbubu. Heden, in
het jaar 1975. Op de eerste van de zesde maand hebben
wij de hele adat voor Nandé (moeder) voltooid. Ten
aanzien van al haar goederen (barang-barangna)
hebben
we de adat en alles daaromheen voltooid.
609

- Intussen zijn de anderen verder gegaan met de verdeling van de kleding van de overledene. Anakberu-woordvoerder 2 heeft stuk voor stuk haar kledingstukken
zitten tellen.

610

Anakberu-woordvoerder 2: Er zijn nog 13 kledingstukken
van haar.

611

- De vraag wordt nog gesteld of enkele kleine kledingstukken (o.a. sarong-banden) ook mee gerekend moeten
worden.

612

Senina-woordvoerder: Breng daarin nu maar een verdeling
aan.
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Anakberu-woordvoerder 2: Ja, hoe zullen we dat doen?
Moet ik dat verdelen?

613

Tetap: Laat marni daar (d.i. Jumpan) het maar verdelen, 614
dan is het.klaar. Dat is niet ons deel, bengkila:
Laat marni die pernakan allemaal maar afwerken. Aan
wie zij ze geeft, daarheen gaan ze.
Anakberu-woordvoerder 2 (tot senina-woordvoerder):
Volgens mij, Samin, kunnen we dit wel door al onze
permèn hier laten verdelen. Hier is één kleed voor
Kurungmanik, en zorg dat er ook één bij R. Julu terecht komt*.

615

Senina-woordvoerder: Ja dat is juist.

616

Anakberu-woordvoerder 2: Zo is het toch goed?

617

Senina-woordvoerder: Ik vind het uitstekend zo, wat
denken jullie?

618

Anakberu-woordvoerder 2 (terzijde tot Tetap):
Moet Kurangmanik even veel krijgen als R. Julu?
Zijn zij hetzelfde?*

619

Tetap: Ik weet dat niet, jij zou dat moeten weten.
Doe maar wat jullie goed dunkt.

620

Anakberu-woordvoerder 2: Goed dan, geef dit kleed aan
marni van Rumah Julu (d.i. Jumpan).

621

Jepan: Goed zo. Hier, geef dit aan Tigan (d.i. Jumpan). Hier, alstublieft, Tigan.

622

Anakberu-woordvoerder 2: Geef dit aan Rumah Kurungmanik.

623

Jumpan: Hé, maar jullie hebben toch gisteren al....

624

Anakberu-woordvoerder 2: Dát was de maneh-maneh (een
van de ceremoniële overlijdensbetalingen) moet je
zeggen tegen turangku (d.i.. Jumpan) .

625

Senina-woordvoerder: Dat was volgens de adat (avah
Ъгсара)*.

626
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(bieara).

627

Jepan: Dit valt buiten de adat

628

Tigan: Dus dit kleed geven jullie persoonlijk aan mij?

629

Velen: Precies.

630

Anakberu-woordvoerder 2: Waar zijn die mensen van Kurungmanik nu? Hé jij daar Tima!

631

Jepan: Geef dat kleed aan Nini Karo daar (de vrouw van
Mbergoh Singarimbun Kurungmanik).

632

- Kidu heeft zich buiten de gesprekskring begeven en
spreekt nu elders over wat men gedaan heeft, in het
bijzonder over datgene wat men aan Kurungmanik en Rumah Julu heeft gegeven.

633

Natapken: Er waren nog twee zilveren munten van haar bij
mij. Met één zilveren munt in haar mond is ze begraven*,
alleen deze is nu over. Bij mij is nu niets meer.

634

Tetap: Waar moeten we daar mee blijven?

635

Anakberu-woordvoerder 2: Ja, laat dat permèn daar (d.i.
Tetap's vrouw) nu maar regelen, dat kan nu toch wel?

636

Tetap (spreekt voor zijn vrouw):
Hier is nog een zilveren munt uit vroeger tijd. Wat
moet ik daarmee?

637

Senina-woordvoerder: Ja, vroeger had ze er twee. Eén zit
er in haar mond, blijft er dus één over. .
Dat is trouwens een nieuwe (dat is helemaal geen oude
munt); het is Engels fabricaat!

638

Anakberu-woordvoerder 2: Ik zou zeggen: Laat die bij
Tambi; als jullie in de toekomst eens erpangir (= ceremoniële hoofdwassing) hebben in jullie familie (¿abu),
dan moeten jullie die tevoorschijn halen.

639

Senina-woordvoerder: Dat is goed.

640

Anakberu-woordvoerder 2: Dan is het toch klaar? Maak hem
niet kwijt!
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Senina-woordvoerder: En niet verkopen'. Niet verkopen
hoor!

641

Kaku (tot Tambi): Dat mag niet verloren raken, kaka
(= oudste broer).

642

Samin: Niet kwijt maken, hoor! Berg hem op een goede
643
plaats op. Als ik hem in de toekomst eens nodig heb,
Tua, dan kom ik hem bij jou halen. Hij mag niet worden verkocht.
Tetap: Die munt hebben we voor van alles nodig, berg
hem goed op.

644

Kaku: Je weet het nu toch, kaka tua?

645

Tambi: Ja. Het is goed.

646

Tetap: Ja, dan is de adat (biaara)

voorbij.

647

Anakberu-woordvoerder 2 (tot Kaku):
Je moeder is nu overleden, kies nu voor jezelf maar
een van haar nieuwste kledingstukken uit.
Het maakt ons niet uit welk, neem er een, welk je
ook maar wilt.

648

Jepan (tot anakberu-woordvoerder 2):
"U moet nemen wel U ook maar wilt", moet U tegen
bibi nguda (d.i. Kaku) zeggen; "waar U naar verlangt, dat moet U nemen", zeg dat tegen bibi nguda.

649

Tetap: Als Kaku dan eens erg naar moeder verlangt,
dan kan ze moeders kledingstuk in haar handen nemen*.

650

Senina-woordvoerder (tot anakberu-woordvoerder 2):
651
Dan geloof ik dat onze runggun ongeveer niets
meer onbesproken heeft gelaten.Wat zojuist nog heeft
plaatsgevonden, moet nog aan onze kalimbubu worden
meegedeeld, zodat ze alles gehoord hebben, nietwaar?
Anakberu-woordvoerder 2: Zal ik het resultaat van onze 652
runggun dan maar meedelen aan de kalimbubu?
- Gezamenlijk eet men van de inmiddels klaargemaakte cimpa-koekjes.
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653

NOTEN
3. In de runggun komt Tetap, Gumul's tweede zoon, het meest
naar voren. Hij spreekt doorgaans ook voor zijn 3 broers,
tot hem richten zich de woordvoerders van senina,
anakberu en kalimbubu.
Eigenlijk is het Gumul's oudste zoon
Tambi, die deze taak zou moeten vervullen. Tambi is echter, zowel lichamelijk als in sociaal opzicht, een zwakke
figuur die dit zeker niet aan zou kunnen. Tetap erkent
Tambi in diens hoedanigheid van oudste zoon, door hem op
belangrijke momenten naar zijn mening te vragen (zie bijvoorbeeld 11-28).
5. Dat Tetap spreekt over vijf broers (sembuydk) betekent,
dat hij de dochters van zijn vaders broer als één zoon
meerekent.
23. Tot dit moment hebben enkel de senina onder elkaar overleg gevoerd. De anakberu hebben ze daarin nog niet betrokken. De kalimbubu wijst hen erop, eerst ook tot eensgezindheid te komen met hun anakberu., alvorens mededelingen te doen aan de kalimbubu.
36. Bij het vaststellen van de formele verdeling wordt uitgegaan van de distributie die was aangebracht in 1955 na
het overlijden van de vader, Damai. Voor eventuele verschillen in grootte, vruchtbaarheid, ligging, enz. van
de verschillende velden zal in de huidige runggun compensatie worden vastgesteld.
76. Een classificatorische zuster behorende tot de
hier verder niet van belang.

anakberu,

81. Upah was in het begin van de runggun wel aanwezig, maar
hij bleef slechts kort. De plechtigheid van het ngamburi
lau si malem-malem, die 's ochtends aan de runggun vooraf
ging, had reeds zoveel van zijn uiterst zwakke lichamelijke toestand gevergd, dat hij zich voor de rest van de
runggun moest verontschuldigen. Zijn vrouw Manjé (Nandé
Jepan) en zijn zoon Jepan namen zijn plaats in, waarbij
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Jepan daadwerkelijk voor zijn vader spreekt.
82. Jèndaulih's naam is ooit veranderd geworden, vroeger
heette zij Tamaukur.
91. Liga bedoelt te zeggen, dat de vader van Tetap en de
vader van Pilih nog een jongere broer hadden (zie genealogie D-9). Zij waren met drieën. Hij vindt dan ook,
dat de nalatenschap eerst in drieën moet worden gedeeld en hoopt daarbij waarschijnlijk, dat het deel
van de jongste broer (Liga's MoBr) aan hem en de zijnen als andkbevu zal toevallen. Dit idee wordt echter
onmiddellijk verworpen, omdat een jongeling die ongetrouwd en dus zonder nageslacht sterft, in verdelingen als deze niet kan worden meegeteld.
100. Dit is Rulina br. Sembiring (zie genealogie D-10).
103. Singarimbun van de wijk Rumah Julu is andk taneh van
deze wijk, binnen welk areaal de te verdelen grond
ligt. Als nakomelingen van de stichter van de wijk
dienen zij betrokken te worden bij alles wat er met
"hun" grond gebeurt.
109. Alleen zoons dragen bij in de begrafeniskosten van
hun ouders. Gehuwde dochters hebben deze verplichting
niet. Pilih draagt nu wél bij in de begrafeniskosten
van Gumul (haar classificatorische moeder), waaruit
blijkt dat ze als zoon beschouwd wil worden, met gelijke status als Tetap en zijn broers. Pilih's jongere zuster Jèndaulih leverde al vóór de begrafenis een
bijdrage. Of ze dit met "voorbedachte rade" deed, vooruitlopend op een beslissing om als man (zoon) mee te
delen, is ons niet bekend.
12l} De zusters van een man zijn zijn tuvang, die van een
vrouw haar senina.
Door hier over Pilih's zuster te
spreken als tuvang benadrukt anakberu-woordvoerder 2
dat hij Pilih als man/zoon beschouwt.
121? Anakberu-woordvoerder 2 schept verwarring. Aanvankelijk zegt hij: er zijn 6 nakomelingen (zie 11-114),
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en wekt daarmee de indruk dat hij ook in zessen wil delen, zowel Pilih als Jèndaulih als zoon meerekent. Dan
heeft hij het over in vijven delen, waarbij alleen Pilih
als zoon wordt meegeteld. Zij en haar broers (Tetap c.s.)
moeten dan maar beslissen wat ze aan hun zusters (anak—
beru) Jèndaulih, Kaku en de familie uit het dorp Janjimeriah als pemevê ("gift") willen geven.
Ofschoon anakberu-woordvoerder 2 dus ook in vijven wil
delen, veschilt zijn gedachtengang toch van die van Tetap
c.s. (zie II-8 en 11-128), die Pilih en Jèndaulih samen
als één zoon willen laten meedelen.
127. Anakberu-woordvoerder 1 wil hiermee zeggen, dat de rechten van Pilih's vader worden erkend in zijn dochter. Men
had immers ook kunnen redeneren: Pilih's vader had geen
mannelijke nakomelingen, zijn rechten (op land) gaan over
op zijn broer en diens zoons": Tetap c.s.
142. Dit voorstel van de senina-woordvoerder wordt tenslotte
de sleutel van de verdeling.
147. Anakberu-woordvoerder 2 vreest dat Pilih en Jèndaulih tekort zullen komen, omdat Tetap c.s. met hun vieren naar
verhouding meer land in gebruik hebben, waaronder hoogstwaarschijnlijk ook land van de vader van Pilih destijds.
150. Anakberu-woordvoerder 1 lanceert nog een ander idee: door
zes delen, waarbij hij blijkbaar Pilih en Jèndaulih enerzijds en de nakomelingen van de beide zusters van Pa Tambi en Pa Pilih anderzijds gelijke delen toekent. Men gaat
hierop echter niet in.
160. Anakberu-woordvoerder duidt hier op generatieverschil
tussen Kaku enerzijds als de zuster van Tetap c.s. en anderzijds Pilih en Jèndaulih, Liga's moeder en de Ъі-Ъг uit
Janjimeriah als de zusters van hun vader (dat wil zeggen
van Pa Tambi en Pa Pilih), die in de verdeling aan bod
komen vóór Kaku.
199. Singarimbun Rumah Julu in de hoedanigheid van anak
wier grond door Sembiring wordt gebruikt.
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taneh

2П1. Enkele kinderen (hun merga is Bangun) van de zuster van
Pa Tambi (dit is Rulina br. Gurukinayan) uit het dorp
Janjimeriah zijn wel in de runggun aanwezig. Geen van
hen spreekt echter zelf; een vrouwelijke senina
sipemevèn doet dat voor hen.
205. Met ¿áhe~¿áhe wordt de streek in de omgeving van Medan
aangeduid, waar "zomaar" land gekocht kan worden. Anakberu-woordvoerder bedoelt te zeggen, dat het land waar
het hier om gaat, land is dat overeenkomstig de adat
van oudsher van ouders op kinderen overging.
228. Jumpan verwijst hier naar de verdeling van grond, die
door Liga c.s. een tijd geleden zou zijn vastgesteld
ten huize van zijn moeder (Nandé Timbangen) in aanwezigheid van hun senina Bornis-Ginting (hier anakberuwoordvoerder 1) en enige van hun kalimbubu: Sembiring
(de kinderen van Nartari). Ze bedoelt bezwaren te maken tegen het feit, dat daarbij regelingen getroffen
zijn ten aanzien van velden die haar toebehoren, zonder inachtneming van de juiste procedure: zij, Jumpan,
is daarin niet betrokken geworden en de kinderen van
Nartari zijn weliswaar kalimbubu van Liga c.s., maar
niet die welke betrokken dienen te worden in verdeling
van grond. Haar protest strekt er voornamelijk toe de
fundamentele bevoegdheid van Singarimbun (anak taneh)
over de betrokken grond te benadrukken.
247. Ukum, Jèndaingan en Jèndaita, alle drie Singarimbun,
zijn anak taneh in Rumah Julu.
249. Bij de eerste zaai- en oogsthandelingen is het gebruikelijk de kalimbubu uit te nodigen en te velde voor
hen een maaltijd aan te richten.
250. De anakberu-woordvoerder 1 bedoelt te zeggen: gedraag
je niet zodanig, dat je de kalimbubu aanleiding geeft
om de grond die je hebt (en die uiteindelijk afkomstig
is van de kalimbubu Singarimbun Rumah Julu) terug te
trekken.
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256. Anakberu-woordvoerder informeert eigenlijk naar de relatie tussen Liga c.s. en hun kalimbubu Sembinng. Wanneer
Liga of een van zijn broers met een impal (dat wil zeggen
MoBrDa, in dit geval een beru Sembinng) getrouwd is, dan
zal de band met Sembinng sterker zijn dan wanneer zij
met een vrouw uit een andere mergo, gehuwd zouden zijn.
267. De vraag van anakberu-woordvoerder 2 aan Kaku of ze een
taka (deel) of pemerê ("gift") wenst, is in het geheel van
de runggun wat merkwaardig. Het was immers duidelijk dat
Kaku in ieder geval niet als zoon, dus niet als taka-gerechtigde, mee zou doen.
272. Tetap wil zijn zuster's echtgenoot niet in het overleg
betrekken; hij vindt dat zijn zuster Kaku zelf maar moet
beslissen. Anakberu-woordvoerder 2 vindt dat onjuist en
refereert aan de Karo opvatting dat men degenen die "van
hetzelfde bloed" zijn (dat wil zeggen verwant door geboorte) vrijer kan spreken, maar dat men degenen die
"niet van hetzelfde bloed" zijn (dat wil zeggen verwant
door huwelijk) met meer reserve tegemoet moet treden.
Tetap kon Liga vermanend toespreken (11-239 en 254), omdat hij door geboorte aan hem verwant is (Liga is zijn
FaSiSo). Men vindt het echter niet toelaatbaar, dat Tetap zo duidelijk blijk geeft aan het verwantschappelijk
verband met Kaku's echtgenoot (zijn SiHu) minder gewicht
te hechten, door hem niet tot het overleg toe te willen
laten.
283. Gejek datan ku lau = lett.: de weg naar het water is onrustig. Wanneer lemjind een grief heeft tegen een ander,
wordt dit vaak uitgepraat op weg naar of bij de badplaats
waar men elkaar immers dagelijks kan tegenkomen. Vroeger,
naar men zegt, kon een schuldeiser een schuldenaar zelfs
de weg naar het water blokkeren, waarmee de kwestie in
de publieke aandacht werd gebracht.
289. Mbergoh Singanmbun is anak taneh in de wijk Kurungmanik,
maar omdat hij de kalimbubu-woordvoerder is, richt men
zich tot hem. Anakberu-woordvoerder 2 heeft het weliswaar
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over Uw velden, maar bedoelt daarmee de velden van
Singarimbun Rumah Julu.
306. Met pusaka bedoelt kalimbubu-woordvoerder dat het niet
zo maar om goederen, gaat, maar om goederen (land) die
van oudsher overgeërfd werden. Hij zegt dat dan ook
eigenlijk diegenen erbij geroepen moeten worden, die
de traditionele kalimbubu (каІгтЪиЪи tua) van Sembiring zijn: Karo-Karo.
322. Tetap wijst nog even op Jumpan's geïrriteerdheid (zie
11-228/231) over het feit dat zij (dat wil zeggen
anak taneh Rumah Julu) te weinig betrokken werd in
kwesties met betrekking tot grond van Rumah Julu. Jumpan benadrukte dat het aan haar lag aan wie z'e "haar"
grond zou toebedelen.
326. Anakberu-woordvoerder trekt een vergelijking tussen
de uiteenlopende kwaliteit van velden en het verschil
in karakter, dat tussen kinderen kan bestaan.
334. Pilih en Jèndaulih, die tot dan toe onder de overige
vrouwen gezeten waren, iets buiten de kring waarin het
eigenlijke overleg wordt gevoerd, worden nu in de kring
geroepen.
359. Pilih is zich er terdege van bewust, dat zij als man
meetelt. Ze maakt duidelijk gebruik van deze positie,
veel meer dan haar jongere zuster Jèndaulih, die van
karakter minder op de voorgrond tredend is.
369. Jumpan grijpt nu daadwerkelijk in. Ze verdedigt de
rechten van Tetap en zijn vrouw op een stuk grond,
dat door Tetap's vrouw werd ontgonnen, maar dat nu
door Pilih dreigt te worden ingenomen.
392. Juma Tampé is een groot complex velden. Door over de
aanvulling voor Pilih alleen over "Juma Tampé" te
spreken, is niet voldoende duidelijk welk veld precies
bedoeld wordt.
451. Met Вора Nguda bedoelt Tetap een classificatorische
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vader; wie precies bedoeld wordt is ons niet duidelijk.
480. Jeving is een boomsoort, volgens Neumann: Pithecolobium
lobatum Benth (fam. Leguminosae), Neumann 1952:85.
488. Jepan brengt Kaku's wensen naar voren, dat doet zij niet
zélf. Het gaat om een klein stuk land, dat tot dan toe
door Tambi werd gebruikt. Hem wordt nu gevraagd dat af
te staan aan zijn zuster Kaku.
503. Pa Tualah (lett.: vader kokosnoot) is een zogenaamde
gelar rurun = bijnaam, grapnaam. Met déze bijnaam wordt
Mèlam, de als jongeling gestorven broer van Pa Tambi en
Pa Pilih, aangeduid. Mèlam betekent: romig van smaak,
specifiek van het vruchtvlees van de kokosnoot.
510. Liga stelde aan het begin van de mnggun immers voor om
zijn mama nguda (dit is Pa Tualah = Mèlam) ook in de
verdeling mee te rekenen.
517. Lampas en Jepan(in casu zijn vader Upah) zijn het, zoals
ook later in de runggun (zie 11-546) duidelijk wordt,
niet eens over de vraag welke bomen aan ieder van hen
beiden zullen worden toebedeeld. Jepan heeft bij de sapo
perpandèn reeds enkele nieuwe bomen geplant en hij wil
deze voor zichzelf houden. Lampas wil ook de bomen hebben bij de sapo perpandèn,
wel wetend dat deze beter van
kwaliteit zijn dan die bij het ravijn.
520. Perumah bêgu = het naar huis terugkeren van de geesten
van de overledenen. Deze worden in een séance door een
guru (priesteres) opgeroepen. Voor een dergelijke séance
wordt een groot aantal mensen uitgenodigd, er is een
maaltijd aan verbonden; ook de guru verwacht het nodige
aan geld en natura. De kosten voor het houden van een
perumah bêgu kunnen derhalve hoog oplopen.
525. Lampas woont reeds jaren in het nabijgelegen dorp Tiganderket en komt niet of nauwelijks naar Mardingding. In
de bijna 2 jaar van ons verblijf in Mardingding zagen
we hem daar alleen ten tijde van zijn moeders overlijden
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en begrafenis. Ook Lampas uit zijn wensen niet zelf,
maar laat dat door de senina-woordvoerder doen.
528. Ten gevolge van een ziekte stierven door heel Karoland heen alle sinaasappelbomen geleidelijk af. Ook
in Mardingding hadden de eerste verschijnselen daarvan zich voorgedaan.
553. Het commercieel benutten van bomen (door verkoop van
de vruchten) is voorbehouden aan degene "van wie de
boom is".
595. Tot ongeveer één jaar voor haar overlijden bewoonde
Gumul een eigen jabu in een huis in de wijk Rumah
Julu. Later verhuisde ze naar de jabu van Tetap in
de wijk Rumah Jahé.
598. Door zelf twijfels te uiten over het aantal rijstzakken, wil Tetap voorkomen dat zijn vrouw ervan verdacht wordt spullen van zijn moder achter te houden.
Tetap's vrouw reageert namelijk door meteen rekening
en verantwoording af te leggen.
615. Deze kleden zijn bedoeld als symbool van erkenning
van Singarimbun Kurungmanik en Singarimbun Rumah Julu

als

kalimbubu.

619. Gumul is br. Singarimbun Kurungmanik; haar
kalimbubu
is dus Singarimbun Kurungmanik. Haar echtgenoot Damai
(Pa Tambi) echter heeft Singarimbun Rumah Julu als
kalimbubu,
aan wie hij ook zijn land dankt. Anakberuwoordvoerder 2 vraagt zich daarom af, of er tussen
deze twee kalimbubu
onderscheid moet worden gemaakt.
626. Men gebruikt hier (en in 11-627 en 647) de oude term
"bicara"
(Neumann, 1951:54: gewoonte, gebruik, zede)
in plaats van de tegenwoordig gebruikelijke term

"adat".
633. Een dode wordt met een munt in de mond begraven (tot
op heden is dat meestal een zilveren Nederlandse
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rijksdaalder uit de koloniale tijd) om de reis naar het
rijk der doden te bekostigen.
650. Kledingstukken van een overledene, vooral de veel gedragen en zo mogelijk nog niet uitgewassen kleding,
hebben voor de nabestaanden een sterk emotionele betekenis.

-364-

-365-

Senang
br. Singarimbun

Gumul

O

br. Singarimbun.Q
Natapken
br. Singarimbun

Q

ζ~\

O

Rupé br. Singarimbun
Qsampémalem br. Singarimbun
О

Q

E r t i br. Singarimbun
v J Jumpan br. Tarigan

(K.P.)O
(Н.$.)Д

•α
w
r+

и·
!3

Q l e l a p br. Singarimbun
(В

ь·
го
3

en
σι
ι

/ \

Nembé Sembiring Mi l a l a

Π)
I-t

m

л

^ K e r j a Karo-Karo Sitepu

Ngatur Tarigan
Д C o n t a Karo-Karo Purba

s
К
S
Π
in

e

Д
Д L a y a n Karo-Karo Surbakti
Asingarimbiü ^ T e t a p Sembiring Gurukinayan
Tingtang
^^Tambi Sembiring Gurukinayan
Ginting

¿-J

CASUS III
Onderwerp van de volgende Punggun is de bespreking van
een geschil dat gerezen is tussen Tetap (Pa
Tawar) Sembiring en Rupé br. Singarimbun met
betrekking tot het veld "de Grote Bamboestoel"
(Juma Buluh Tonggal)
Deelnemers en genealogie (zie fig. 16, blz. 485)
De bij de bespreking in runggun betrokken personen zijn
te onderscheiden in vijf groepen:
1. -Tetap (Pa Tawar) Sembiring
-Gumul br. Singarimbun (Okup): de moeder van Tetap
-Tambi Sembiring: oudere broer van Tetap
2. -Rupé br. Singarimbun
-Erti br. Singarimbun
) zusters van Rupé br. Singa-Senang br. Singarimbun j rimbun
-Sampémalem (Nd Tingtang) br. Singarimbun: de moeder
van Tingtang Ginting (zie onder) en tevens ЬгЬъ
(FaSi) van Rupé br. Singarimbun;
-Jumpan (Nandé Ukum) br. Tarigan (Tigan): de classificatorische moeder (FaBrWi) van Rupé Singarimbun;
-Tingtang Ginting (zoon van Sampémalen br. Singarimbun
(zie boven) en tevens echtgenoot van Senang br.
Singarimbun (zie boven): гтраі (FaSiSo) van Rupé
Singarimbun.
3. de groep van senina sipemerèn van Pa Tawar, t.w.:
-Nembé Sembiring Milala
-Conta Karo-karo Purba
-Ngatur Tarigan
-Layan Karo-karo Surbakti
-Kerja Karo-karo Sitepu
Zij allen zijn, evenals Tetap Sembiring, de impat van
Rupé br. Singarimbun
4. -Telap (Nandé Ranté) br. Singarimbun, zij fungeert%als
"doorgeefster van het woord" van de senina
svpeme-367-

rèn naar de vrouwen: Rupe en haar zusters, Nandé
Tingtang, Nandé Ukum.
5. -Sarmin Singarimbun: dorpshoofd (kepala

kampung)

Opmerking: Deze vunggun waaraan Gumul br. Singarimbun
(Okup) deelnam, vond in feite plaats vóór
die van C. II (die werd gehouden naar aanleiding van haar overlijden). We hebben niet
de chronologische volgorde aangehouden, omdat we pas in de laatste plaats een voorbeeld
wilden geven van runggun in geschil.
Achtergrond van de runggun
Tetap gebruikt, naar zijn zeggen al sinds jaren, het veld
"de Grote Bamboestoel" (Juma Buluh Tonggal). Er ontstaan
echter moeilijkheden omdat Rupé daarover van hem huur is
gaan vragen, stellende dat het háár veld was dat hij gebruikte. Weldra daarna richtten beide partijen zich tot
het dorpshoofd (kepala kampung), met het verzoek het probleem voor te leggen aan de sub-districtsbestuurder (Camat). Dit gebeurde op een van de daaropvolgende marktdagen: beide partijen werden door de Camat gehoord, alsook
de kepala kampung. Zij kregen de opdracht om naar het
dorp terug te keren en te proberen zelf in een vunggun
aan de problemen een einde te maken. Deze runggun werd
op innitiatief van de senina si-pemevèn en i-rnpat van respectievelijk Tetap en Rupé in april 1974 gehouden in de
¿abu van de moeder van Tetap in de wijk Rumah Julu.
Het geschil tussen Rupé en Tetap hangt nauw samen met een
andere kwestie, nl. die tussen Rupé en haar jongere broer
Jèndaingan Singarimbun. Kort samengevat komen de problemen tussen hen op het volgende neer: (zie ook Band I
par. 4.3.6.1.)
Rupé en Jèndaingan zijn kinderen van één vader, maar van
verschillende moeders. Hun vader, penghulu in de wijk
Rumah Julu, huwde polygaam. Toen Jèndaingan 3 maanden oud
was (1942) stierf zijn vader en twee jaar later scheidde
zijn moeder van haar overleden echtgenoot. Jèndaingan
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werd grootgebracht door de moeder van Rupé en zijn 5
veel oudere zusters, onder wie Rupé. Na Jèndaingan's
huwelijk werd in 1970 een vunggun gehouden waarbij aan
ieder der 5 zusters enige velden uit het grondareaal
van hun vader als ipemerê ("gift") werden toegekend.
Tevens werd vastgesteld dat al het overige land voor
Jèndaingan - de enige zoon - was. Rupé en twee van
haar zusters bleken later niet bereid het besluit van
deze mmggun uit te voeren: zij weigerden het land dat
zij jarenlang feitelijk gebruikten (op enkele velden na,
al het land van hun vader) aan Jèndaingan ter beschikking te stellen. In 1971 legde Jèndaingan de kwestie
voor aan de rechtbank (Pengadilan Negeri) te Kaban Jahé
(No.: 91/Perd 1972/PN/Kbd) en eiste nakoming van de
punggun-afspraken
en afgifte aan hem van de helft van
het land in kwestie. De rechtbank verklaarde zich "niet
ontvankelijk" en deed geen uitspraak ten principale.
De persoonlijke verhoudingen tussen Rupé en Jèndaingan
verslechterden intussen zodanig dat Jèndaingan Mardingding verliet en zich metterwoon elders vestigde, zijn
fundamentele aanspraken op zijn vaders land handhavend,
maar het feitelijk gebruik ervan latend aan zijn zusters.
De kwestie blijft doorsmeulen en steekt af en toe de kop
op, zoals hier in het geschil m.b.t. het veld "de Grote
Bamboestoel", voor het gebruik waarvan Tetap eventueel
wel aan Jèndaingan huur wil betalen, maar niet aan Rupé.
Korte weergave van de runggun
In deze runggun, die ruim 3 uur duurde, kunnen drie fasen worden onderscheiden.
Men begint ermee te benadrukken, dat getracht moet worden onderling tot een oplossing (dame = verzoening) te
•komen, om te voorkomen dat er een rechtszaak van komt
(III - 1,2). Meteen daarop stelt Nembé, die als woordvoerder van de senina sipemerèn wordt uitgenodigd om beide partijen te ondervragen en hun meningen naar voren te
brengen, enkele voorwaarden waaronder hij deze taak op
zich wil nemen (III - 3/12) .
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Het tweede deel draait om de vraagstelling: wat is
het probleem; wat wil Tetap en over welke grond gaat
het precies? Wat is Rupé's mening? (III - 13/279). Aanvankelijk beweert Tetap dat het grond betreft die reeds
door zijn moeder werd bewerkt, daarmee suggererend dat
het zijn eigen grond zou zijn. Zijn standpunt is zwak:
hij is niet in staat zijn stelling te bewijzen door
bijv. getuigenverklaringen. De senina sipemerên schijnen ieder voor zich onuitgesproken de mening toegedaan
dat Tetap ongelijk heeft.
Dan wordt de aandacht gericht op de vraag of het Rupe is dan wel Jèndaingan die fundamenteel recht heeft
op de betreffende grond: kan Rupé wel iets eisen, zo ja
op grond waarvan (dwz. in welke hoedanigheid) eist zij:
voor zichzelf of namens Jèndaingan?
Als Rupé heeft toegegeven, namens haar broer huur geëist
te hebben, wordt een voorstel gedaan tot een voorlopige
regeling. Tetap zal de grond kunnen blijven gebruiken
totdat Jèndaingan naar Mardingding komt. Hij moet dan
beslissen of Tetap de grond verder zal mogen gebruiken,
al dan niet tegen betaling, of dat Jèndaingan de grond
aan zijn zusters (Rupé) zal laten. (III - 280/387)
Met dit voorstel, waarin niet Rupé maar Jèndaingan
erkend wordt als de fundamenteel rechthebbende, stemt
Tetap in; Rupé es. echter niet. Gesteund door haar beide zusters en zwager, houdt zij, verbeten en'soms zelfs
hysterisch tekeergaand en grove taal uitslaand, vast
aan haar uitsluitend recht op alle grond; zij wil van
geen wijken of compromis weten. Het laatste deel van
deze vunggun werd dan ook door nagenoeg alle aanwezigen als Ъа ntabeh (lett.: niet lekker = onaangenaam)
ervaren (III - 388/484).
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Naschrift: Het geschil is niet bij de overheidsrechtbank
beland, omdat Pa Tawar het veld "de Grote
Bamboestoel" verliet na er zijn rijstoogst
afgehaald te hebben. Rupé liet 'het veld onmiddelijk in bewerking nemen door ingehuurde
(Javaanse) contractarbeiders. Jèndaingan liet
niet van zich horen.
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HET OVERLEG
Sarmin: Ik zou willen, dat dit grondgeschil niet bij
1
de rechtbank terecht komt, daarom hoop ik dat U allen,
kalimbubu, sembuyak en anakberu tot verzoening (dame)
kunt komen. Doe zoals U denkt dat goed is.
Ngatur (tot allen): Als U meent dat wij (d.i. de senina 2
sipemerèn) een goede oplossing in de kwestie hebben
gevonden, houdt U zich dan ook daaraan. Ook al bestaat er nog zoveel verschil van mening, laten we
proberen zo goed mogelijk tot verzoening (evdamê) te
komen, want het is voor beide kanten immers even bezwaarlijk als het tot een rechtbankzaak zou komen

(erperkava).
(Nembé wordt gevraagd om de runggun te leiden*; deze 3
stemt daarmee niet meteen in.)
Nembé: Ik wil wel als woordvoerder (van de senina sipe- 4
meren) optreden onder voorwaarde dat wij gezamenlijk
staan achter wat in deze runggun wordt gezegd en besloten. Ik heb al vaak genoeg moeten ondervinden dat
ik alleen achteraf verantwoordelijk werd gesteld voor
wat in feite gezamenlijk in runggun werd besproken.
Ik kreeg achteraf overal de schuld van. Daarom heb ik
eigenlijk geen zin om deze runggun te leiden.
Zó moet het niet gaan: als we gezamenlijk besloten
hebben om iets te doen, dan moeten we het ook zo doen
en niet anders. Als alles achteraf verkeerd afloopt,
dan moeten we toegeven dat we het allemaal verkeerd
hebben gedaan en niet alleen één persoon daarvan de
schuld geven.
Ngatur: Ik geloof niet dat er onder ons (d.i. senina
5
sipemerèn) iemand is, die er anders over denkt.
Bent U het ermee eens, nandé tua (d.i. Nd Ranté), dat
Uw zoon* daar, kaka Pa Usaha (d.i. Nembé) onze woordvoerder zal zijn?
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6

Telap: Ja, en als we menen dat iets niet juist is, laten we het dan ook meteen zeggen.

7

Ngatur: Ja, laten we het zo doen.

8

Nembé: Het loopt meestal zo, dat als er iets te halen
valt (ido) iedereen het met elkaar eens is (ras),
maar als er verplichtingen (utang) moeten worden nagekomen dan blijkt van die eensgezindheid opeens
niets meer (tonai- ka vas).
Als het zo gaat, dan zitten we straks met problemen,
dan is men steeds boos op de woordvoerder (si. ngevana).

9

Ngatur: Maar zo zijn wij niet! Dat gebeurt niet, zolang
wíj (d.i. senina sipemeren) erbij zijn!

10 Telap: Denk je dat je het zou kunnen verdragen, als
uitkomt wat je daarnet zei?
11

Nembé: Degene die zich de moeite geeft als woordvoerder
op te treden, die moet het ontgelden. Bij hem loopt
het altijd mis; alle ogen zijn op hem gericht. Op
hem wordt iedereen boos als er iets mis gaat. Hij
moet zich voor alles inspannen, hij kan niet zo maar
uit de runggung weg lopen
Kortom: denk eerst goed na, voordat jullie op alles
maar ja, ja, zeggen. Zullen we het dan zo maar doen?

12

diversen: Ja.

13 Nembé: Goed, wie van hen zullen we dan het eerst ondervragen? Pa Tawar het eerst maar?
14 diversen: Ja, laten we met hem beginnen.
15 Nembé: Goed, Pa Tawar: we zijn nu allen bij elkaar gekomen, de kalimbubu; wij (de senina sipemeren), onze
bibi (= Sampémalem) en al onze impal (= Rupé es)*
zijn er en ook marni (Jumpan).
Hoe meent U, dat het probleem dat U hebt met onze
impal (= Rupé es) kan worden opgelost?
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Tetap: We moeten elkaar tegemoet komen, en samen delen, 16
meen ik.
Nembé: Wat bedoelt U met: samen delen?

17

Tetap: Het stuk van het veld dat langs de weg (naar Ti- 18
ga Nderket) ligt, dat wil ik hebben.
Ngatur: Dus het stuk land dat U nu al gebruikt?

19

Tetap: Ja, als dat kan. Want onze impal (= Rupé) en
bibi (Sampémalem) gebruiken dat stuk niet.

20

Nembé: Welnu dan, zo denkt Pa Tawar er over.
Wat vinden wij, zijn senina sipemerèn hiervan?

21

Ngatur: Laten wij, allen, nu meteen samen overleggen
(ari-h) over wat er volgens ons moet gebeuren om tot
goed resultaat te komen.
Wij mogen in deze toch ook onze mening geven?

22

Nembé: Jazeker.

23

Conta: Als je al een idee hebt, zeg het dan vast.

24

Tingtang: Wat bedoelt hij (d.i. Tetap) met: samen de- 25
len? Hoe kan daarvan sprake zijn, hoe komt hij erbij
om dat zo te willen?
Nembé: Zullen we dat aan Pa Tawar vragen?

26

Ngatur: Ja natuurlijk; wij zijn toch bezig de kwestie
helemaal uit te pluizen?

27

Nembé: Hoe kom je erbij, Pa Tawar, om de helft van het
veld te vragen, waar baseer je je hierbij op?

28

Tetap: Het zit zo. Mijn moeder heeft het hele veld al- 29
tijd al beplant. Sinds ik getrouwd ben heb ik dat
veld ook gebruikt (kubuat). Daarna begon onze impal
hier (d.i. Tingtang) het ook te gebruiken, daarom
kregen we ruzie samen. Toen zeiden zij daar (Rupé es)
dat is niet jouw veld. Omdat daarover al lang onenigheid tussen ons bestond, probeerde bibi (d.i. Sampé-375-

malem) te helpen daaraan een einde te maken en zei
tegen mij: "Jullie moeten geen ruzie meer maken, deel
jij dat veld maar samen met Jêndaingan"*
30

Nembé: Dat zei bibi Nandé Tingtang?

31

Pa Tawar: Ja, dat zei ze. En ik zei, dat als ze dat zo
goed vond, dat we het zo dan maar moesten doen. Daarom gebruikt hij (d.i. Tingtang) dat veld nu ook.
Hierna begonnen Tingtang en Senang het andere stuk
van het veld (dwz. het stuk dat Pa Tawar niet gebruikte) schoon te maken. "Je moet het veld niet tot daar
toe schoonmaken", zei ik.
"Nee", zeiden Tingtang en Senang, "we gaan tot aan de
weg".
"Dat wil ik niet", zei ik, "ik laat wel een stuk vrij
tot aan de weg".
Toen bleef er dus een klein stuk open tussen onze velden. Ik heb dat stuk dan ook niet schoongemaakt.
"Maak jij dat deel van jouw maar schoon, Tingtang",
zei ik.
En dat deed hij ook.

32

Nembé: Goed, dat zegt dus Pa Tawar. Bibi (d.i. Gumul,
de moeder van Pa Tawar) heeft dat veld dus al ooit
gebruikt. Dat beweert hij toch? Wat moeten we hem
hierop zeggen?
Wat vinden wij daar nu van, voor zover we gezien hebben en er iets van weten?

33

Ngatur: Als het klopt dat bibi (d.i. Sampémalem) en Pa
Tawar dit vroeger zo gezegd hebben, dan hebben ze het
toch wel goed bedoeld. Ze heeft dus gezegd: "Maken
jullie geen ruzie meer en deel het veld samen". Dat
zegt Pa Tawar.

34

Tetap: Ja, dat heeft bibi vroeger gezegd.

35

Telap: Als Pa Tawar dit beweert, vraag dat dan ook na
bij zijn bibi hier (d.i. Sampémalem).

36

Nembé: Goed, zullen we het bibi dan maar eens vragen?
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Telар: Ja natuurlijk; we moeten toch alles nagaan?

37

Nembé: Is dat waar, bibi? Hebt U gehoord wat Uw zoon
hier (d.i. Tetap) gezegd heeft?

38

Sampémalem: Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik
dat zo gezegd heb. Ik kan me eigenlijk niet herinneren, gezegd te hebben: "Dit stuk is voor jou, en dat
voor hen daar (d.i. Rupé es).
"Ik ga dit stuk veld gebruiken", zei hij (= Tetap)
"Wat wil je er dan op planten?" zei ik.
"Spaanse pepers", zei hij.
"Doe dat maar", zei ik. Dat is alles wat ik gezegd
heb. Volgens hem heb ik misschien wat anders gezegd;
maar dit heb ik gezegd.

39

Ngatur: Er moeten nu geen leugens verteld worden. Dit
geldt zowel voor bibi als voor Pa Tawar, anders komen we straks in de problemen.

40

Nembé: U moet de ware toedracht zeggen.

41

diversen: Ja, de waarheid (si

tuhunalah

ban).

42

Tetap: Ik zweer dat dit zo gezegd is (lett.: ik heb
43
voor het laatst het daglicht aanschouwd, als dit niet
zo gezegd is.) Wat zou ik vasthouden aan iets wat
niet waar is?
Nembé: Welnu, wij allen senina sepimerên alsook Rumah
Julu: zo heeft bibi gesproken. Wat vinden wij hiervan?

44

Conta: Laten we nog eens om verduidelijking vragen, dat 45
is toch niet onjuist?
Ngatur: Nee hoor.

46

Conta: Vraag dan of dit alles pas gebeurd is, of al
lang geleden.

47

Tetap: Dit heeft zich lang geleden afgespeeld.

48

Conta: Toen dat zo gezegd werd, gebruikten zij (d.i.

49

-377-

Tingtang en zijn vrouw Senang) toen dat stuk veld nog
niet?
50 Tetap: Nee, nog niet. (daarop volgt wat rumoerig onderling gepraat).
51

Sarmin: Wacht even, alles wordt straks behandeld.

52
53

diversen: Laat eenieder één voor één spreken.
Nembé: Laten we orderlijk overleggen. Alles wat er wordt
gezegd, moet ook voldoende bewezen worden. Anders kan
eenieder wel van alles beweren.
We moeten dus eerst de uiteenzettingen van beide kanten horen, daarna pas kunnen wij ons een mening vormen. Misschien verschillen jullie meningen wel van
elkaar.

54

diversen: Ja, dat is mogelijk.

55

Ngatur: Ee/iieder die door kaka hier (d.i. Nembé) wordt
ondervraagd, die moet ook antwoorden.

56

Nembé: Ja, want anders kunnen wij (d.i. senina sipemerèn) de zaken niet tegen elkaar afwegen.

57

Telap: Ja, dat heb ik ook tegen jullie bibi (d.i. Sampémalem) gezegd, probeer je alles goed te herinneren.
Dat heb ik haar gezegd zoeven.

58 Ngatur: Dat is juist.
59 Sampémalem: Als ik straks alles uiteenzet, dan wordt
mijn permèn hier (d.i. Rupé) misschien boos*.
60 diversen: Zo moet U niet denken. Vertel nu maar hoe de
ware toedracht geweest is.
61

Nembé: Als Bibi straks alles beaamt, dan is het nog niet
zeker dat dat straks ons fiat krijgt. Want Bibi heeft
niet het recht om te beslissen over het goed van een
ander (labo lit hak Bibi nentukenaa bcœang
kalak).
Zij heeft niet het recht dat te doen*, evenmin als ik
het heb. Wij allen hebben niet het recht dat te doen.
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Telap: Dat heb ik zo juist ook tegen jullie bibi (d.i. 62
Sampémalem) gezegd: "Wat Pa Tawar heeft gezegd, is
duidelijk; nu moet jij ook een duidelijke uiteenzetting geven." Dat heb ik toch niet fout gezegd?
Ngatur: Nee.

63

Nembé: Laten we voorkomen dat ons overleg nergens toe
64
leidt; straks schreeuwt eenieder tegen elkaar. Laten
we ordelijk spreken. Als we straks niet tot elkaar
komen (la dung •pevdamênta) , nou dan niet! Zo is het
toch?
Laten we proberen om onder elkaar, als familie alles
te onderzoeken.
Als jullie straks niet alles weten, ook al hadden wë
iedereen naar zijn mening gevraagd, dan zeg je straks
dat deze runggun voor niets is geweest. Dan zeg je
misschien wel dat het alleen ónze mening is. Hoe denken wij, senina sipemerèn, hierover? Is het juist wat
hij (d.i. Pa Tawar) gezegd heeft?
Conta (tot Nembé): Uit jouw ondervraging van Kaka (d.i. 65
Tetap) en Bibi (d.i. Sampémalem) blijkt dat ze elkaar wat tegenspreken.
Kaka zegt: "Al lang"; Bibi zegt: "Pas onlangs".
Nembé: Ja, precies. Even stellig als de een zegt dat
66
het een kwestie van vroeger was, beweert de ander dat
het om iets gaat, wat zich pas onlangs heeft voorgedaan.
Conta: Het betreft hier het planten van spaanse pepers 67
nú, zegt de een.
Kaka hier (d.i. Pa Tawar) zegt dat het enige jaren
geleden ging om de akker zelf te delen met Jèndaingan.
Zo staan de zaken er voor.
Nembé (tot Tetap): Dus over welk stuk dat jij gebruikt
heeft Bibi het gehad?

68

Conta: Over hoeveel jaar gaat het nu?

69
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70

Tetap: Toen hij (d.i. Tingtang) die akker begon te gebruiken, heb ik hem dat verboden.

71

Sarmin: Dus toen bengkila hier (d.i. Tingtang) die akker ging gebruiken, verbood mama (d.i. Tetap) het
hem. Dat is het probleem.

72 Conta: Tingtang was toen nog niet eens getrouwd.
Dat zei je toch; toen gebruikte je die akker al?
73

Tetap: Of hij toen al wel of nog niet getrouwd was, dat
herinner ik me niet meer. Zo lang geleden is dat nu
al.

74 Nembé: Goed, Tetap. Je zei, dat je moeder die betreffende akker vroeger al gebruikte. Kun je getuigen aanwijzen die kunnen bevestigen dat Bibi (d.i. Gumul)
die akker ooit gebruikt heeft?
Heb je deze kwestie al ooit eens met Bibi hier besproken (enggo pevnah
arih-arih)?
75

Tetap: Nee, daar heb ik met moeder niet over gesproken.
Ik heb haar alleen gevraagd, hoe het met betreffende
akker gegaan was. Vader zei tegen haar: "gebruik die
akker maar", en toen deed moeder dat, volgens haar.

76

Ngatur: Was jij daarbij, tua,Pa Untung (d.i. Tambi)?

77

Nembé: Luister eens ka tua (d.i. Tambi).

78

Tambi: Hé, wat zeg je?

79

Ngatur: Kom eens wat dichterbij hier.

80

Nembé: Luister, tua.

81

Tambi: Wat wil je zeggen?

82

Nembé: Heeft Bibi hier (d.i. Gumul) ooit tegen jou gezegd: "Die akker, die is van ons". Heeft ze dat ooit
tegen jou gezegd?

83

Tambi: Zij gebruikte die gewoon (lit

84

Nembé: Wie bedoel je?
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buatna

bagé

nge).

Tambi: Moeder deed dat.

85

Nembé: Wanneer, hoe lang geleden deed ze dat?

86

Tambi: Tja, toen ik nog herder was vroeger, toen was
87
moeder al dikwijls op dit veld aan het werk. Toen
vader lang geleden eens vergiftigde paddestoelen
gegeten had, weet je nog, toen werd hij van dat veld
weggedragen naar huis. Nd. Persadaan bood hem die
paddestoelen toen aan..." Hier, bengkila, neem wat
van die paddestoelen als toespijs", zei ze. Maar het
waren geen eetbare paddestoelen. Vader roosterde ze
boven het vuur, maar toen hij buikkrampen en diarree
kreeg, werd hij van daar naar huis teruggedragen. Hij
sleepte zich naar die akker, en van daar uit werd hij
door een voorbijkomende aron (werkgroep) naar huis
gedragen*.
Nembé: Ken je iemand die nu nog leeft, die zich herinneren kan dat bibi (d.i. Gumul) die akker vroeger
gebruikte?

88

Tambi: Er was niemand anders die die akker gebruikte.

89

Layan: We bedoelen iemand die Nini Okup (d.i. Gumul) de 90
betreffende akker heeft zien gebruiken. Weet U iemand
die nu nog leeft en die daarvan kan getuigen?
Tambi: Ja, Bapa Persadaan; zijn aron (werkgroep) droeg
vader naar huis.

91

Ngatur: Er is dus een getuige, zeg je. Nou, dat is dan
dat.

92

Tambi: Ja, hij was bij die aron. Hier vandaan (van de
betreffende akker) haalden ze vader vroeger vaak op
en kochten hier durin-vruchten van mama Pa Lèlang.

93

Nembé (tot Tambi): Welnu, ook al stel ik mijn vragen
94
niet helemaal goed, dan moet je ze toch beantwoorden,
goed?
Toen mama Pa Roda de betreffende akker in zijn geheel
gebruikte, heb je hem dat toen niet verboden?
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Tambi: Gebruikte hij dat veld dan al?
Nembé: Dat was al lang bij hem. Volgens mijn herinnering was dat, toen mama (d.i. Ngutip) nog penghulu
van Rumah Julu was. Hij (d.i. Pa Roda) gebruikte vroeger, naar ik weet, drie velden die tot het grondgebied van Rumah Julu behoorden. Ten eerste: Juma Buah
Dolu, de akker die Kaka Nd Pusuh (d.i. Kuri br. Singarimbun) vroeger gebruikte; ten tweede: de akker
waar we het nu over hebben; ten derde: het veld waar
de durin-boom op staat. Dat is de reden dat Pa Roda
•in R. Julu belasting moest betalen
(taksiren)*!.
(taksir = taxeren = in belasting aanslaan). Kunnen
jullie het tot zover volgen?
Welnu, toen hij niet meer in R. Julu werd aangeslagen
(Pa Roda verhuisde naar R. Jahé) *2 , toen vroeg mama
(d.i. Ngutip) die akkers aan hem terug: "Gebruik die
velden nu maar niet meer", zei hij.
Hij (d.i. Pa Roda) gaf twee van de drie velden af;
Juma Buah Dolu het eerst. Dat andere veld wil ik hebben, zei mama nguda (d.i. Gelem Singarimbum). "Waarom vraagt U deze akker ook nog, kalimbubu, als dit
het enige stuk grond is dat ik nog heb; ik zal U ieder jaar de vruchten van de duriη geven", zei hij
(d.i. Pa Roda). Hij bleef het veld bewerken en gaf
ieder jaar wanneer de boom vrucht droeg, de durinvruchten aan mama nguda. Maar tenslotte toen hij dat
niet meer deed, toen ontstond er tussen mama nguda
en Pa Roda onenigheid.
Om een lang verhaal kort te maken; zolang als ik leef,
en ik ben 50 jaar, heb ik bibi (d.i. Gumul) nog nooit
de betreffende akker zien gebruiken. Wat daarvóór was,
dat weet ik niet.
Tambi: Toen gebruikte ze dat veld al, zeg ik.
Nembé: Dus een hele tijd daar tussen in zijn er geen
moeilijkheden geweest, en nu opeens rijzen er problemen. Dat vind ik een beetje merkwaardig.
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Dus zoals ik zojuist al zei: Wij allen van Rumah Julu zijn één familie. Welk stuk dan ook van deze grond
kunnen wij lenen (banei. si pt-njam) , als het om tijdelijk lenen gaat (adi minjam
sementara)*.
Zo ligt de situatie volgens mij. Daarom weten wij, de
jongere generatie, niet precies hoe alles gegaan is.
Volgens mij, en laten we elkaar daarop niet lelijk
aankijken, heeft Pa Roda di'e akker nog niet lang geleden achtergelaten. Vóór, eh nee, na 1940, toen de
Japanners kwamen.
Tetap: Wat je zegt is niet waar.
Het klopt niet, omdat ik dat veld meteen in 1940 al
ben gaan bewerken
(kubuat).

99

Nembé: Na de mengongsi heb je die grond gebruikt*.

100

Tetap: Dat was toen al de tweede keer. Je moet straks
niet 'nee' zeggen, want in 1940 heb ik die grond al
bewerkt, of in 1939 of '41; toen al ben ik begonnen
dat veld te gebruiken.
Ja, nu weet ik het weer: toen onze zoon Tawar werd
geboren, toen gebruikte ik die grond (De grote Bamboestoel) voor de eerste keer. Dat was in '39 of '40
of '41.

101

Nembé: Nou, dat klopt dan toch; dat was toch in de Japanse tijd? We zijn toch vlak na elkaar getrouwd?

102

Tetap: Nee, want voordien gebruikte ik dat veld al.
De tweede keer was ná de mengongsi, dat ik hier
oogstte. Daarna, enige jaren later, zijn zij (d.i.
Rupé es) begonnen het te gebruiken, en toen heb ik
het verboden.

103

Nembé: Welnu, eerst onze mening hierover. Wat denken
wij -sipemerên- hiervan?

104

Ngatur: Ja, wat denken we hiervan? Of zullen we het
eerst aan bibi (d.i. Gumul) vragen of het waar is?
Wat zullen we doen?

105

-383-

106

Nembé: Laten we een en ander eerst gezamenlijk overwegen, zodat ik straks niet weer alleen sta.
Ik vind dat, als kaka tua (d.i. Tambi) zegt dat er
nog iemand is die zich alles kan herinneren, dat we
deze persoon dan nodig moeten ondervragen.

107

Ngatur: Ja, dat is zo, want hij (d.i. Tambi) zei zoeven
dat de grootvader van Rusli zijn vader vroeger van de
betreffende akker naar huis heeft gedragen. Dat zei
hij toch?

108 Conta: Ja, hij heeft hem vroeger daar gezien, zei hij.
109

Ngatur: De grootvader van Rusli dus.

110

Nembé: Zullen we het bibi (d.i. Gumul) dan maar eens
vragen? Wat denken we hiervan?

111

Ngatur: Ja, prima. Pa Tawar heeft zojuist al uitleg gegeven. Laten we nu bibi eens om opheldering vragen.

112 Nembé: Dus bibi maar eens vragen?
113

Ngatur: Ja, goed.

114 Nembé: Oh, bibi tuaI Wanneer hebt U de akker de Grote
Bamboestoel gebruikt?
115

Gumul: Wat zeg je?

116

Nembé: Wanneer hebt U de akker de Grote Bamboestoel gebruikt?
117 Telap: Wanneer heb je die akker gebruikt, vraagt hij.
118 Gumul: Toen jouw bibi, nandé Kira, met Mardim (Singarimbun, broer van Gumul) trouwde, toen heb ik daar
aardappels gepoot.
119 Nembé: Dat was dus in 1930.
120 Gumul: Door haar (d.i. Nd Kira) toedoen ben ik hier
aardappels gaan verbouwen. Jouw bapa (d.i. Damai
Singarimbun) wilde mij geen geld geven. Ik was
bang dat ik het niet zou redden.
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Nembé: Waarom hebt U Pa Roda niet verboden, die akker
te gebruiken? hoe is dat vroeger dan gegaan?

121

Gumul: Hé?

122

Nembé: Pa Roda is die akker toch gaan gebruiken, nadat
U begonnen was die te bewerken?

123

Gumul: Wat zegt hij nu? Ik versta hem niet. (Gumul is
enigzins doof)

124

Telap: Ga dan wat dichterbij zitten! Zo gaat dat als
men doof is.

125

Nembé: Kom hier maar zitten.

126

Gumul: Wat zei je nu?

127

Nembé: Als U die akker toch al gebruikte...?

128

Gumul: Ja, dat deed ik I

129

Nembé: Maar waarom hebt U het mama jabu Roda dan niet
verboden cm die akker te gebruiken?

130

Gumul: Je bedoelt dat Pa Roda die akker gebruikte, na- 131
dat ik die ging bewerken? Nee, toen gebruikte hij hem
niet meer!
Nembé: Niet meer?

132

Gumul: Hij gebruikte die akker vóór mij.

133

Nembé: Dus Pa Roda was daar eerder dan U?

134

Gumul: Ja!

135

Nembé: U zei immers dat U die akker ging gebruiken toen 136
mama en marni (d.i. Mardim en Nd Kira) gingen trouwen.
Dat zei U toch?
Gumul: Ja, toen ben ik daar aardappels gaan verbouwen.. 137
Nembé: 0 juist, ja.

13Θ

Gumul: Ja, zo zit dat.

139

Nembé: Welk stuk gebruikte U toen, Bi?

140
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141

Gumul: Het stuk dat in het dal ligt.

142 Nembé: Welk dal?
143

Gumul: Aan de buitenkant als je naar huis (dwz. naar
R. Julu) gaat, naast de akker van Netapi. Dat stuk
vóór dat grote veld gebruikte ik. Wat heeft het voor
zin om zomaar wat te zeggen. Ik ben niet gewoon om
zomaar wat te kletsen.

144 Nembé: Het stuk dat grenst aan de begraafplaats van hen
die plotseling overleden zijn (si maté sado.

uavi)l

145 Gumul: Wat zeg je?
146 Nembé: Aan de kant van de begraafplaats van "si maté
sada uari"?
147 Gumul: Welnee!
148 Nembé: Niet? Ik bedoel op het vlakke stuk.
149 Gumul: Welk vlakke stuk?
150 Nembé: Rechts als we naar Tiga Nderket gaan en links
als we naar Mardingding lopen.
151

Gumul: Nee.

152

Nembé: Gebruikte U daar niets?

153

Gumul: Nee, het dal gebruikte ik.

154 Ngatur: Zij geeft een andere uitleg.
155 Gumul: Iets verder naar beneden (dwz. richting T. Nderket) .
156 Nembé (tot Tetap): Jouw uitleg is anders dan die van je
moeder, Pa Tawar.
157 Tetap: Hoe bedoel je, 'anders'?
158 Nembé: Je zei dat het veld, dat jij gebruikt, ook door
bibi ooit bewerkt werd.
159 Tetap: Zij gebruikte de Grote Bamboestoel ook al, zei
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ik daarnet. Maar ze gebruikte niet alles. Ik gebruikte alles, zei ik.
Nembé: Maar toen ik je hiernaar vroeg, toen we beneden
waren (dwz. in Tiganderket bij de sub-districtsbestuurder) , deed je het voorkomen dat je moeder alles in gebruik had.

160

Tetap: Hoe bedoel je?

161

Nembé: Van ouds her gebruikte je moeder dit veld, zei
je.

162

Tetap: Moeder gebruikte het al van vroeger af. Maar ik 163
heb er telkens een stuk naar beneden toe bij genomen.
Zo zit dat. Vanaf de mengongsi heb ik hier al gewerkt,
maar niet helemaal tot aan de droge kreek....
Nembé: Welnu, dat waren dus de verklaringen van bibi en 164
Pa Tawar. Wat vinden wij ervan? Dit is een moeilijk
geval.
Layan: Hoe kan de kalasia (= accacia) -boom van Jèndaingan dan al zo groot zijn? Wanneer gebruikte zij
die akker dan? We hebben die boom toch allemaal daar
zien staan?

165

Nembé: Moeten We dat eerst vragen? Maar als we het niet 166
nodig vinden, dan niet. Maar het zijn wel feiten
(faktana),
het is een bewijs (barang bukti).
Wij allen herinneren ons dat toch wel. Pa Tawar toch ook?
Welnu Pa Tawar, hoe kan hier vroeger een kalasia-boom
geplant zijn, terwijl daarop geen verbod kwam? Hoe
kan dat?
Tetap: Wat valt er te verbieden, als bibi jabu Pahé
(d.i. Sampémalem) gezegd heeft dat we dat veld samen
moesten delen?
Waar zij plantten dat is dan voor hun, dacht ik.

167

Nembé: Hij is niet erg duidelijk, ik weet niet waar
hij op doelt. Is zij het dan (d.i. Sampémalem) die
volgens jou dat veld bezit ( s% три juma ènda)?

168
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169 Tetap: Het is terecht dat degene genoemd wordt met
wiens naam dat veld verbonden is. Daartoe heeft ook
zij het recht (êkange lit hakba bagê).
Maar met háár hebben we alles besproken. Als we het
er met z'n allen over eens zijn, waarom zou het dan
niet kunnen? Het is niet mijn bedoeling om dat veld
voor mezelf te krijgen. Dat moet niet, heeft bibi
gezegd. Als wij allen hier accepteren dat ik en mijn
impal op dat veld zitten, dan kan het jne niet schelen. Ik heb geen zin om er een rechtszaak van te
maken.
170 Nembé: Wie van onze kalmbubu wist ervan, dat jullie zo
met elkaar hebt afgesproken?
171

Tetap: Wij waren er allemaal* in het huis (van bibi) ,
met onze impal.

172

Rupé: Ik niet, ik niet!

173 Tetap: Vader was er ook bij.
174 Sarmin (tot Rupé): Wacht even, bibi, U komt straks ook
aan de beurt, we zijn nog bezig Pa Tawar te ondervragen.
(Er wordt wat onduidelijk geharreward over wie er
nu wel en niet bij geweest zijn.)
175 Nembé (tot Telap): Vraag er marni (d.i. Jumpan) eens
naar : in hoeverre herinnert zij zich wat er met die
akker gebeurd is?*
176 Telap: Wie moet ik er naar vragen?
177

Nembé: Marni daar.

178 Telap: Wat weet jij ervan, èda (aanspreekterm tussen
schoonzusters)?
179

Jumpan: Wat is er?

180

Telap: Wat herinner jij je hiervan?

181

Jumpan: Bedoel je van dat veld van zojuist?
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Telар: Ja. Wat is daarmee gebeurd?

182

Jimpan: Ik herinner me niet dat Nd Tambi die ooit gebruikt heeft. Ik durf te zweren (nduhumkenoa) bij
de rijst die ik daarnet gegeten heb, dat ik me niet
herinner, dat ze die akker gebruikte.

183

Ngatur (tot Telap): "Wat Uw beberé (d.i. Tetap) nu gegebruikt", moet U zeggen, moeder.

183a

Telap (tot Jumpan): Wat Uw beberé nu gebruikt.

183b

Jumpan: Wat Tangkep gebruikte, dat herinner ik me wel.
Aan de kant van de droge kreek, rechts van de weg
naar Mardingding toe.

183c

Telap: Rechts van de weg?

183d

Jumpan: Ja. Wat heeft het voor zin om dat te ontkennen? 183e
Ngatur: Zo is dat. Alleen wat men met eigen ogen gezien 184
heeft moet gezegd worden; daar kunnen we wat mee doen.
Telap: Iedereen is gelijk.

185

Ngatur: Ja, zo is dat.

186

Nembé: Welnu, Pa Tawar, hoeveel keer gebruikte je dat
veld?

187

Tetap: Drie keer, met nu.

188

Conta: Twee keer dus, het heden niet meegeteld.

189

Tetap: Juist ja.

190

Ngatur: Klopt het wat kaka tua (d.i. Tambi) en deze
kaka (d.i. Tetap) zeggen?

191

Nembé: We zullen dit zodadelijk overwegen, goed?

192

(Hierop volgt overleg binnen de senina sipemerèn; wat 193
besproken wordt is niet te verstaan maar Nembé zegt
vervolgens:)
Nembé: Zullen we het dan zo maar doen?
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194

195 Ngatur: Maar laten we er ook nandé tua (d.i. Telap) naar
vragen op de punten die je nog onduidelijk vindt.
Nandé tua behoort immers tot die oudere generatie.
196

Nembé (tot Telap): We hebben achtereenvolgens Uw zoon
(d.i. Tetap) om zijn uitleg gevraagd; verder hoorde
U, als het goed is, ook de visie van Iting (d.i.
Sampémalem).

197

Telap: Ja.

198

Nembé: We hebben hun uitleg van de zaak dus al vernomen.
De uiteenzetting van marni (d.i. Jumpan) hoorden we
ook, nietwaar?

199

Telap: Ja.

200

Nembé: Nu we dat gehad hebben wordt het ook tijd om al
Uw permèn (d.i. Rupé es) daar naar hun mening te
vragen.

201

Telap: Ja, ik vraag me af wat we anders nog zouden moeten doen.

202

Een man: Vraag bibi hier (d.i. Telap) eens wat ze gezien heeft. Vraag het haar maar eens: wat zij gezien
heeft is toch ook belangrijk?

203 Telap: Wat is er?
204 Nembé: Zeg ons eens wat U hiervan gezien heeft.
205 . Telap: Ik kan hier niets van zeggen.
206

Nembé: Hoezo niet?

207

Telap: Volgens wat ik gezien heb is het anders. Toen die
kalasia geplant werd, was ik erbij. Jouw marni (d.i. de
moeder van Rupé) was hier aan het werk, maar ik weet
niet welk stuk ze gebruikte.

208 Nembé: Maar U liep er toch altijd overheen als U naar
Tiganderket ging?
209

Telap: Als het pad naar Tiganderket over dat veld heen
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liep, dan betekent dat, dat dat veld meestentijds
niet gebruikt werd. Maar nu is dat alles wat opgeschoven. Ook al zouden jullie mij er niet om gevraagd hebben dan zou ik er toch zo over gedacht
hebben.
Nembé: Zij daar (d.i. Rupé es) zaten vroeger op dit
veld, zegt U. Daar zit het hem nu net in; dat is
onduidelijk.

209

210

Telap: Dat is mijn bedoeling niet. Ik vind het al ver- 211
velend dat ik naar Mardingding moet komen*.
Nembé zegt dan iets tot Telap, maar dat is niet verstaanbaar.

211a

Telap: Nee, dát werd gebruikt door Nandé Rutia. Over
die kalasia herinner ik me niets. Ik herinner me
niets meer.

211b

Nembé: Waar heb je haar (d.i. Gumul) zien werken?

211c

Telap: Het stuk meer naar beneden, precies aan de
21 ld
kant waar de kalasia-boom staat, onder de kembiriboom. Ik herinner me niet dat zij daar helemaal boven ook werkte. Ik ben niet gewoon iets te verzwijgen.
Nembé: Rechts als je naar de markt gaat?

211e

Conta: Daar staat inderdaad die kalasia.

211f

Nembé: Ja. Rechts dus als je naar de markt gaat?

2Hg

Conta: De helft werd inderdaad niet beplant.

211h

Telap: Ja, naar beneden toe tot aan de kembiri; dat
212
gebruikte kaka, herinner ik me. Dat heb ik wel gezien. Daar heb ik ook vaak groenten gezocht. Het
stuk dat daarboven ligt werd vroeger ook door Pa
Kacar gebruikt toen hij pas hier (d.i. in Mardingding)
was*. Ja, dat herinner ik me nog wel.
Nembé: Dus ook hem (d.i. Pa Kacar) verbood Pa Tawar het 213
niet om dat veld te gebruiken. Daar -wordt steeds om-391-

heen gepraat, zei ik zoeven al.
214

Tingtang: Ja, hij (d.i. Pa Kacar) gebruikte het veld en
niemand verbood het hem.

215

Nembé: Ja, hij gebruikte het ook. Dus nu weten we het
nog niet, als we niet ook onze impal daar (d.i. Rupé
es) om uitleg vragen.

216

Ngatur: Je bedoelt hoe het volgens hen gegaan is? Dat
bedoel je toch?

217

Nembé: Ja, we zullen zodadelijk ook naar de mening van
onze impal eens vragen.

218

Ngatur: Ja, dan hebben wij (d.i. senina sipemerèn) alles gedaan wat we moesten doen.

219

Telap: Of hij nu het stuk dat daar boven ligt helemaal
gebruikte, of het stuk dat langs de weg ligt

220

Tetap: Nee, het stuk dat bibi Nandé Jaman gebruikt, dat
was het veld dat Pa Kacar gebruikte; dat was Juma
Suki.

221

Nembé: Als Nini (d.i. Pa Kacar) vroeger Juma Suki gebruikte, dan behoorde hij dus tot de mensen van Rumah
Ju lu.
Dat Pa Roda die grond moest teruggeven kwam, omdat
hij van Rumah Julu was. Vroeger ging teruggegeven
land altijd naar de penghulu.

222

Telap: Ja, zo is dat. Vroeger heette dat "het achtergelatene"
(репьпддаіеп).

223

Tigan: Nee: "het opgevraagde"

224

Telap: Of dat nu "het opgevraagde" (pemindon)
heette
of iets anders, vroeger was het zo dat als iemand geen
nageslacht had, dan werd er gesproken over "het achter
gelatene" (трепъпддаЪеп).
Hoe dat vroeger ook geheten
moge hebben, nu ligt daar dat land, vandaar dat ik
dat zeg.
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(pemindon).

Nembé: Welnu, ka tua (d.i. Rupé). Komen jullie alle
225
drie eens een beetje naar voren zitten, en bibi daar
(d.i. Sampémalem) ook maar.
Toen Pa Tawar dat veld voor de eerste keer gebruikte,
hebben jullie hem dat toen ooit verboden?
Rupé: Hoe bedoel je?

226

Nembé: Toen Pa Tawar dat voor de eerste keer gebruikte. 227
diversen: Zeg dan toch: toen hij begon dat veld te ge- 228
bruiken!
Nembé: Ja, in het begin.

229

Rupé: In het begin bedoel je?

230

Nembé: Ja.

231

Rupé: Dit hele veld?

232

Sarmin: Nee.

233

Nembé: In het begin; de eerste keer, toen gebruikte
hij dat veld toch niet in z'n geheel?

234

Rupé: (bits) Hij huurde het, zul je bedoelen (Nèwa nge
-¿a/J.

235

Nembé: Aan wie gaf hij vroeger dan de huur?

236

Rupé: (bits) Aan moederJ

237

Nembé: Weet je wie er vroeger ooit getuige van geweest
is, dat hij deze huur betaalde?

238

Rupé: Ik heb het gezien.

239

Ngatur: Jij niet, jou bedoelen we niet.

240

Nembé: Iemand anders dan jij?
241
Gewoonlijk'wordt er toch bij gezegd: 'hier is de
huur'. Ook al weet niemand er van, dan weten toch altijd de medehuisbewoners ervan, nietwaar?*
Erti: Vroeger, toen we met velen in één huis woonden... 242
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243

Rupe: Al degeneri die daar in de buurt hun velden hadden,
waren stuk voor stuk ook bewoners van ons huis; zij
wisten ervan: Nd Jepan, bibi Nd Masar, maar die is al
dood. Masar was er toen ook bij, zij was nog niet getrouwd .

244

Nembé: Als we Masar ernaar zouden vragen, zou ze dat
dan kunnen bevestigen?

245

Rupé: Ja hoor.

246

Nembé: Ik bedoel: zal ze zeggen dat het zo gegaan is?

247

Rupé: Ja.

248

Erti: Ik ben de oudste dochter; ik heb het vaak gezien*.

249

Nembé: Hoe vaak heeft hij de huur voor die akker aan
marni (d.i. Rupé's moeder) betaald?
Erti: Hij kwam vroeger "nieuwe rijst" (yagê mbaru)
brengen, ja zo ging dat vroeger. Vier jaar was dat
veld bij hem, toen liet hij het los (pulahina)
en gebruikte moeder het. Het lag toen al een hele tijd
braak
(mbal-bal).

250

251

Nembé: Dat zeggen dus onze impal ervan. Wat zeggen wij
(d.i. senina sipemerèn) hierop?

252

Conta: Wij allen bedoel je?

253

Ngatur: Je moet nu meteen Pa Tawar vragen wat hij hierop te zeggen heeft.
254 Telap: Ook al zeggen zij daar (d.i. Rupé es) dat het zo
gebeurde, als hij (d.i. Tetap) nieuwe rijst gebracht
zou hebben, dan weet hij toch ook te zeggen of het
waar is of niet?
255

Nembé: Er waren tenslotte ook getuigen bij, werd gezegd.
Goed, toen marni jabu Kacar het veld gebruikte, aan
wie heeft ze daarvoor toestemming gevraagd?

256 Rupé: Aan moeder.
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Erti: Ja, ik zie nog voor me hoe ze allemaal kwamen.

257

Nembé: Ging de huur ook naar jullie moeder?

258

Rupé: Ja.

259

Nembé: Toen marni jabu Kacar dat veld gebruikte, heb je
haar dat ooit verboden. Pa Tawar?

260

Tetap: Zij (d.i. Nd Kacar) gebruikte dat veld helemaal
niet, maar het veld dat Nini Juki gebruikte, tot aan
het veld dat Masku nu bewerkt.
Daarover hebben zij (d.i. Rupé es) trouwens ook al
ruzie met Masku*. Zij hebben vroeger dit veld trouwens aan de jabu van Kacar ten gebruike gegeven.

261

- Nembé vraagt dan aan Rupé es, welk veld Nandé Kacar
volgens hen bewerkte.

262

Erti: Dat zal ik eens vertellen. Zij gebruikte ook het
veld van jouw marni (d.i. de moeder van Rupé) en het
hele stuk dat Pa Tawar nu gebruikt. Pa Kacar stelde
toen voor, om hierop sinaasappelbomen te planten en
de opbrengst ervan samen te delen later. Maar wij
wilden dat niet en daarom ging het niet door.

263

- De runggun stokt nu, men praat onderling en overlegt
hetgeen tot nu toe van beide zijden naar voren werd
gebracht. Dan hervat Nembé de runggun en ondervraagt
Tetap en Tingtang met betrekking tot de stukken van
het veld dat zij nu in gebruik hebben.

264

Tetap: Omdat Tingtang aan gene zijde van het veld be265
zig was, dacht ik, welnu dat is dan zeker zijn stuk,
laat ik het veld dan aan deze kant maar bewerken.
Daarom zei ik: laat dan aan deze kant mijn stuk vrij.
Nembé: Ja, jullie gingen daar zeker stilzwijgend van
uit.

266

Tetap: Nee helemaal niet, want wij hebben er samen op
het veld over gesproken. Tingtang, Senang en ik. Zij
hadden het veld aan die kant al schoongemaakt. Laat

267
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dan deze kant aan mij, zei ik toen. Dat is toch geen
kwestie van stilzwijgend iets aannemen, het is juist
heel duidelijk gezegd.
268

Nembé: Maar jullie, Tingtang en Senang, vinden dat er
helemaal geen duidelijke afspraken waren.

269

Tingtang: Nee, ik heb niet gesproken met Pa Tawar. De
kwestie destijds was, moet U weten, dat ik tegen Ka
Tengah (d.i. Rupé) gezegd heb: wat is er toch met deze akker aan de hand? Zij zei daarop,dat Nandé Tawar
al bij haar aan huis was geweest om die akker te vragen en dat ze die verhuurd hebben (ърезеъххкеп). Toen
vroeg ik welk deel ze verhuurd hadden, waarop zij zei
het stuk dat aan de kant van de droge kreek ligt. En
voor hoeveel hebben jullie het dan verhuurd, vroeg ik.
Rupé zei dat ze eerst 8 sumpit (= gevlochten rijstzak
met inhoud van + 60 kg) hadden gevraagd, maar dat
Nandé Tawar er toen 6 had geboden.
Dat hebben jullie dus zo goed afgesproken, niet dat
er in de toekomst weer onenigheid over ontstaat, zei
ik toen en dat bevestigde Rupé. Vervolgens zei ik dat
wij dan het stuk wilden gebruiken dat aan de kant van
het dal ligt. Gebruik het maar, zei Rupé.
En nu komt Pa Tawar beweren, dat ik hem gezegd zou
hebben dat we samen zouden delen.

269a

Tetap: Onze kalimbubu was er nog wel bij!

269b

Tingtang: Maar dat betekent toch nog niet dat je ook
tegen mij gezegd zou hebben dat we samen zouden delen? Je had er zelfs al geplant!

270

Nembé: Wie van jullie beiden gebruikte dat veld het
eerst?

271

Tingtang: We deden dat tegelijkertijd, maar hij begon
eerder het veld schoon te maken.
Hij heeft niet tegen mij gezegd dat we samen zouden
delen. Ik heb alleen aan Rupé gevraagd welk stuk ze
verhuurd had. Aan Nandé Tawar zei ik, niet al het bos
af te kappen dat daar ligt, omdat we anders geen brand-396-

hout meer hebben. Dat zou ze niet doen, zei ze. De
kwestie is alleen dat ik, nu we hier samen zijn met
kaka Pa Tawar, niet weet of Nandé Tawar misschien
iets anders beweert dan Pa Tawar*. Daar komt het op
neer.
- Nembé zegt nu dat zij -de senina sipemerèn- voldoende gehoord hebben om zich een oordeel te vormen van de kwestie, en hij concludeert:

272

Nembé: Wij als teman sidalanen (d.i. senina sipemerèn)* 273
bedoelen alleen het goede te bereiken. Met ons oordeel mag men doen en laten wat men wil, maar gewoonlijk is er altijd wel iemand die ons oordeel zal betreuren. Ook al zijn wij hier rechter, er is altijd
wel iemand die er ons boos op aankijkt (Hdkim pé къ-

ta3 lit

nge si evatê nembeh ngenen kita

ê).

Tingtang: Nee, ik niet. Als het dingen betreft die
lang geleden gebeurd zijn, dan weet ik daar niets
van want ik ben maar pas weer hier teruggekomen*.
Ik weet alleen wat zich onlangs heeft afgespeeld.

274

Nembé: We hebben de uiteenzettingen van beide kanten
vernomen. Het is ons nu wel zowat duidelijk hoe de
zaken staan.

275

Layan: Zullen we nu dan maar beslissen (rmtus)
niet?

276

of nog

diversen: Hoe het ook zij, we kunnen wel een beslissing geven, maar we hebben nog geen getuigen gehoord

277

Sarmin: Wie heeft volgens jullie, senina sipemerèn, nu
gelijk?

278

Nembé: Dat is 't nu juist, beide partijen hebben even
sterke argumenten. Hoe kunnen we dan een beslissing
nemen?

279

- Aan de runggun wordt nu een andere wending gegeven
door de vraag van Nembé aan Rupé:

280
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280a

281

Nembé: Uit wiens naam spreek je eigenlijk, kaka? Uit
eigen naam of uit naam van Jèndaingan (d.i. de broer
van Rupé)?
Layan: Wel bibi, zijt gij degene die eist, of is het
mama (d.i. Jèndaingan)?

282

Rupé: Hoe bedoel je, mama?

283

Layan: Wie is hier de eiser, mama of U?

284

Telap: Is het Jèndaingan of ben jij het, zegt hij.

285

Rupé: Vader is

286

Layan: Bedoelt U dat het Grootvader is die hier eist?

287

Rupé: Ja!

288
289

Layan: Hè? Waarom zegt U dat het Grootvader is?
Sarmin: Ja natuurlijk. Als Layan tegen U bibi moet zeggen, dan moet hij grootvader zeggen tegen degene die
U vader noemt.

hetl*

290 Rupé: Ja, ik bedoel vader.
291

Layan: Zij zegt dus dat grootvader eiser is, wat vinden
wij hiervan?

292

Ngatur: Dus mama? Maar waarom is mama dan niet hier?

293

Layan: Ja, waarom is mama, eh ik bedoel grootvader, niet
hier?
294 Rupé: Hij is het eigenlijk ook niet die eist.
295

Ngatur: Zeg dan meteen dat jij de eiser bent. Daar komt
het toch op neer? Je moet er geen doekjes om blijven
winden maar zeggen dat jij de eiser bent. Maar als
jij de eiser bent, dan ben ik het daarmee niet eensJ

296

Rupé: Waarom niet?

297

Ngatur: (boos) Waarom ik het er niet mee eens ben, dat
jij eist? Laat het er niet op aankomen, dan gaat het
hard tegen hard, hoor. Maar ik wil je wel vertellen,
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dat als jij de eiser bent, dan ben ik ook eiser en
hij en hij (Hij wijst naar de andere senina sipermerèn). Wij zijn dan allen jouw tegenstanders. Jèndaingan komt voorop! (slaat daarbij met zijn vuist
op de grond). Hij bezorgt ons de ceremoniële kleding
bij adatfeesten en met hèm dansen wij bij ceremoniële
gelegenheden*.
Rupé: Dat kan me niet schelen!

298

Ngatur: Nou, dat zul je dan wel merken!

299

- Nembé probeert Rupé en Ngatur te sussen, maar Rupé
valt hem meteen weer in de rede.

300

Rupé: Ik heb toch al aangegeven waarom dat zo is? Ik
301
heb er toch mijn reden voor. En dan komt hij aanzetten
met dansen zus en zo!
Ngatur: Zo denkt zij er dus over!
Laat mij dan allereerst maar eens wat zeggen in deze
kwestie. Als kaka daar (d.i. Rupé) de eiser is, dan
hoeft het voor mij niet meer, want daar stem ik niet
mee in.

302

Nembé: Wat denken jullie ervan, Conta?

303

Conta: Ik ben het er ook niet·mee eens. Als zij eist,
dan eis ik ook. Zij is immers een dochter, nou wij
zijn gelijk aan haar; wij zijn ook anakberu!*

304

Rupé: (bits) Ik ben zowel dochter als zoon; ik ben een
zoon en ik ben anakberu! *

305

Conta: Maar mama (Rupé's vader) hééft een zoon!

306

Rupé: (boos) Nou, en of hij er een heeft....!

307

Conta: Onthou dat dan maar!

308

Rupé: Maar nú wil ik als zoon gerekend worden.

309

Conta: Ben jij dan een man? Denk jij dat je een man
bent? Ha, je maakt je belachelijk!

310
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311

Rupé: En toch ben ik een zoon.

312

Nembé: Welnu Rupé (+ 30 seconden is het doodstil), luister eens: Zijt gij alleen eiser of zijt ge het gezamenlijk? (Kam saja nge si nuntut3
ntah ras kam?)

313

Rupé: Hé?

314

Nembé: Zijt gij het zelf als vrouw, die eist, eist ge
samen met uw broer?

315

Rupé: Ihhhl Ik (alléén).

316
317

Nembé: Doet hij niet mee?
Rupé: Wat Jèndaingan betreft: waren wij het niet die hem
vroeger verzorgden en opvoedden? Heeft één van jullie
hem vroeger soms ooit gebaad? Wat denken jullie wel!

318 Telap: Zo moet ^e niet praten.
318a

Conta: Goed, jullie hebben hem opgevoed, maar wat dan
nog?

319

Rupé: Dit is de mond van Jèndaingan (die spreekt), hier,
hier! (en ze wijst daarbij op haar eigen mond).

320

Conta: Wat bedoel je daarmee, als je daarmee wil zeggen
dat hij eiser is, dan moet je dat zeggen. Maar je zegt
dat je zelf eist.

321

Rupé: Ik ben de eiser.

322

Conta: Is hij (d.i. Jèndaingan) er dan niet meer?

323

Rupé: Hoe bedoel je? Hij woont in Batukarang!*

324 Conta: Ik bedoel te zeggen, bestaat hij voor jou dan
niet meer?
325 Rupé: Hij is er wel, maar hij is in Batukarang; waarom
weet ik niet.
326 Conta: Wij kunnen onze kalimbubu (d.i. Jèndaingan) van
daar wel ophalen.
327 Rupé: Dat kan me niet schelen.
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Conta: Dat moet je zo niet zeggen.

328

Rupé: Nou dan niet. Wat hij daar moet, weet ik niet,
maar één ding is zeker: ik ben hier!

329

Nembé: Zeg dan toch: we doen het samen (ras kami)'.

330

Conta: Als je zegt dat je samen bent (ras karrt), dan
kunnen we verder. Als je niet samen doet, dan niet.

330a

Ngatur: Zeg nu maar dat jullie samen eiser zijn wij,
je impal, jouw tegenstanders. Als je dat maar weet'.

331

Rupé: Ook al ben je mijn tegenstander, dat kan me niet
schelen.

332

Ngatur: O, zit het zo?

333

Rupé: Het kan me niets schelen!

334

Voornamelijk door gebrekkige kwaliteit van de
geluidsopname zijn we niet in staat geweest
om ongeveer l^ minuut van het hierna volgende
overleg woordelijk weer te geven.
De strekking van hetgeen gesproken werd komt
op het volgende neer:
- Layan, die naar zijn mening gevraagd wordt,
blijkt niet een duidelijk standpunt te kunnen aangeven;
- Rupé es. mengen zich in het overleg tussen de
senina sipemerèn, door te zeggen dat, als dezen niet tot een oplossing kunnen komen, zij
het dan zélf wel zullen doen;
- Prompt daarop richten zij zich tot Tetap en
zeggen: kom voortaan maar niet meer op dat
veld; gebruik het voortaan niet meer;
- Conta merkt op, dat iets dergelijks nog niet
eerder naar voren gebracht was (tot dan toe
ging het steeds over betaling van huur, nu ineens wordt Tetap gezegd de grond te verlaten);
- Daarop verwijten Rupé es Ngatur dat hij destijds Jèndaingan ertoe gebracht heeft om Mardingding te verlaten:
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334a

334b

335

Rupé: Waarom was jij bereid om voor hem (d.i. Jèndaingan)
een gunstige dag te bepalen voor zijn vertrek naar
Batukarang?*
Ngatur: Ik ging naar zijn huis en zei nog: "Ga nou niet
weg, impal".

336

Rupé: Je bent helemaal niet bij hem geweest!

337 Ngatur: Wel waar. Vraag het hun hier maar. "Ga niet weg,
impal", zei ik nog.
338 Rupé: Laten we erover ophouden, het gaat alleen om die
akker van mij daar.
339

- Daarop steekt Rupé aan Sarmin 6 lege sumpit toe met
de woorden: Hier Sarmin, jij bent onze tussenpersoon,
hier mijn zoon, vul deze 6 sumpit, tel de huur uit,
mijn kind, hier.
Sarmin weigert hierop in te gaan en zegt haar, dat
maar aan zijn bibi Nandé Tawar te vragen. Hij meent
dat als de kwestie afgewerkt is de sumpits zeker gevuld zullen worden.

340

Ngatur: De kwestie is dat Pa Tawar vindt dat jij niet
degene bent die huur kan ontvangen, en daarom betaalt
hij niet. Anders had hij dat al lang gedaan, hij is
van goede wil.

341

Rupé: Hoezo?

342

Ngatur: Als de huur niet naar Jèndaingan g'aat, is hij
niet voldaan; dan houdt hij die akker maar.

343

Rupé: Dat-ie verrekt, waarom heb jij Jèndaingan dan ook
weggejaagd?

344

Ngatur: Dus zo denk jij erover?

345

Rupé: Ik heb hem toch niet weggejaagd?

346

Ngatur: (woedend) Kom op Layan, brengen jullie daar maar
eens iets tegen in.
Nembé: Als je dat niet klaar krijgt, geef het dan maar

347
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over aan Sarmin (dwz. het dorpshoofd); het is al
laat, we moeten maar gaan slapen.
Τingtang: Wij hebben de kwestie rond die akker nog
niet eens tot een oplossing gebracht en dan wordt
al over Jèndaingan gesproken. De kwestie rond Jèndaingan komt op de tweede plaats en dat is voor
eerst een (intern) probleem van Rumah Julu'.

348

Ngatur (tot Rupé): Wie vraagt er nu om die huur: jij
of Jèndaingan?

349

Telap: In feite vader, maar via mij, zegt ze.

350

Τingtang: Nu breng je de kwestie weer op Jèndaingan.
Ook al is hij niet hier, met zijn zusters kan hij
toch niet breken?*

351

Ngatur: Nogmaals: wie vraagt om die huur?

352

Rupé: Jij vraagt nu dus eigenlijk wie de eiser is,
nietwaar? Welnu, wij zijn één met Jèndaingan. Al
het betrokken land is in onze handen, de brieven
ervan zijn ook bij ons*.

353

Ngatur: Ja, van die brieven dat wisten we al.

354

Rupé: Als jullie dat dan al wisten, waarom spoor je ons 355
dan nog aan om hierover een kwestie te beginnen (evperkara)?
Tingtang: Over het probleem met haar broer (Jèndaingan) 356
zullen ze later onderling wel overleggen (ai"Lh).
Rupé: Haal mijn broer dan maar terug van waar hij heen
is gegaan, heb je het gehoord?*

357

Ngatur: Zo is het goed, als je dat wil erkennen, dan
vinden wij het uitstekend.

358

Conta: Ja, zo zijn wij tevreden. Als jullie Jèndaingan
terug roepen dan is dat veld immers voor hem.

359

Nembé: Had dat dan toch meteen gezegd, jullie antwoord

360
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daarstraks was voor ons onaanvaardbaar. "Wij zijn één
met Jèndaingan" had je moeten zeggen, "als wij verliezen, dan verliest ook Jèndaingan, winnen we dan wint
ook Jèndaingan".
Had dat toch meteen gezegd, dan was het bij ons meteen
klaar geweestI Je hebt ons tenslotte ook tot je tegenstanders gemaakt. Want ik heb er eigenlijk ook bezwaar
tegen als jullie alléén eiser zijn en niet jullie met
Jèndaingan samen. Daar komt het op neer.
Het volgende kan namelijk gebeuren als jullie niet één
zijn met Jèndaingan: Men kan dan gaan beweren dat wij,
jullie impal, de kwestie besproken hebben alleen met
jullie en niet met Jèndaingan en dan zitten wij in de
klem. Daarom drongen wij ^r bij jullie zo op aan samen
één te zijn.
361

Rupé: Ja, dat is dan wel goed zo.

362

- Nembé herhaalt nog een paar keer dat Rupé en haar beide zusters moeten verklaren dat zij één zijn met Jèndaingan, want dat zij - Rupé's impal en anakberu - anders de kwestie niet verder in behandeling willen nemen. Nembé kan het niet schelen dat alle land voor
Rupé es zou zijn als ze maar toegeven één te zijn met
Jèndaingan:

363 Nembé: Als jullie maar één zijn met elkaar, dan kooit alles wel goed. Dan zul je later wel kunnen tonen dat je
goede zusters kunt zijn, en als Jèndaingan dan zegt dat
de grond voor zijn zusters is, dan hebben wij daartegen
geen bezwaar*.
364 Ngatur: Nee, wij hebben dan geen bezwaar.
365

Rupé: Wij zullen voortaan elkaar genegen zijn.

366 Nembé: Had dat dan toch meteen gezegd, dan hadden wij
daarover toch geen onenigheid hoeven hebben, en waren
we er ook niet over begonnen. Onze beoordeling van de
zaak zal heel anders uitvallen als jullie zeggen één
te zijn met je broer. Want als jullie dat niet willen
toegeven dan komt Jèndaingan straks vragen waar wij de
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moed vandaan halen om over zijn grond te beslissen.
Nee, dat kunnen wij niet doen.
Dus zeg nu nog eens of je één bent met Jêndaingan of
niet, opdat wij een konklusie kunnen trekken.
Rupé: Ja, wij zijn één.

367

Nembé: Nu nog even iets: als dit achter de rug is, dan
keren jullie je toch niet weer af van je broer?

368

Rupé: Welnee, als wij helemaal niets met hem te maken
zouden willen hebben dan hadden we hem vroeger toch
niet naar school laten gaan op onze kosten, oh Pa
Usaha (d.i. Nembé). Waarvoor zouden we dat anders
gedaan hebben?

369

Nembé: Als dat zo is, dan zal ons oordeel zeker wel
370
iets anders uitvallen. Want volgens ons is het, grof
uitgedrukt, eigenlijk niet mogelijk dat jullie onze
ingan cibai zijn*. Dat zijn Jêndaingan, Ukum en vroeger ook Jèndakita; dát zijn onze ingan sumpit cibai.
Jullie kunnen dat niet zijn. Als het om jullie alléén
gaat, dan hebben we bezwaren. Zo zit het bij ons;
daarom waren wij ongerust. Al meteen zeiden jullie
dat wij partij kozen. Maar dat is niet zo.
Als jullie maar geen ruzie maken, dan is het eigenlijk zo dat wij geen bezwaren zouden hebben, al zou
hij (d.i. Jêndaingan) alles aan jullie geven. Als jullie geen ruzie maakt, hoeven we ons er niet eens mee
te bemoeien.
Conta: Als zij (Rupé es) bijvoorbeeld alle land aan hem 371
zouden vragen en hij (d.i. Jêndaingan) zou het hen
ook geven, welnu dan is het land voor hun. Zij zijn
tenslotte broer en zusters.
Nembé: Ja, dat moeten zij zelf dan maar weten.
Want ook Pa Tawar zegt dat hij het zo ver heeft laten komen, opdat jullie maar zeggen één te zijn met
Jêndaingan* Hij zal de grond aan jullie terug geven
of aan jullie de huur ervan betalen. "Hetgeen ik van
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372

jou ontvangen heb is voor ons en Jèndaingan samen",
zeg je dan. Mogelijk geeft hij je die grond zelfs.
We moeten nu alles eens op een rij zetten.
Misschien houdt hij (d.i. Jèndaingan) voet bij stuk.
Daar heb ik, dat wil zeggen met mijn teman sidalanen,
aan te denken.
Als jullie (d.i. Rupé es) doen wat je aanvankelijk
voorstond, dan hebben wij allen beslist bezwaren.
Waarom hebben we dan voor dit alles een runggun gehouden? We krijgen het dan op ons dak.
373
373a

Ngatur: Wij zijn altijd het mikpunt.
Nembé: En dan zegt hij (d.i. Jèndaingan) later: "Hoe kan
het gebeuren dat jullie over mijn zaken runggun houden
en daarover beslissen, terwijl ik er niet bij ben?".
Wat zouden wij dan moeten zeggen?

374 Ngatur: Hij zou ons zelfs voor het gerecht kunnen brengen.
375

Nembé: Daarom
het ook al,
jullie echt
leg dat nog
afronden.

vraag ik nog eens, want zojuist vroeg Layan
maar toen heb je niet willen toegeven: zijn
samen met Jèndaingan eiser of niet. Overeens met z'n drieën, zodat we het kunnen

376

Rupé: Wat zouden we anders moeten? Wij zijn één met Jèndaingan; waarom vraag je dat nu wéér?

377

Nembé: Als het zo is, zeg dat dan, dan kunnen wij de zaak
nu tenminste samenvatten.
Hebben jullie nu allemaal duidelijk gehoord wat ze gezegd hebben?

378

Ngatur: Zeggen ze dat ook in hun hart?

379

Nembé: Ja, maar wij horen alleen wat ze hardop zeggen.
Jullie zijn het er met z'n drieën dus over eens?

380

Rupé: (geïrriteerd) Waar heb je het nog over, wat wil je
nog meer, het is al gezegd.

381

- rumoer.
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Nembé: Jullie moeten het alle drie erkennen, zodat wij
er zeker van zijn dat jullie het er alle drie over
eens zijn. Anders zeggen de twee anderen: zij heeft
dat alleen gezegd, wij niet.

382

- Nembé vraagt nu aan ieder van de drie zusters per383
soonlijk of ze één zijn met hun broer Jêndaingan.
Allen antwoorden bevestigend, hoewel de één overtuigender dan de ander.
Aan Sarmin, als vertegenwoordiger van de regering
ЫакъЪ ретегъпЬак)3 wordt gevraagd om hiervan getui
ge te zijn. Sarmin zegt dat hij de antwoorden gehoord
heeft.
Nembé vraagt zijn mede-impal Ngatur, Conta, Layan en
Kerja om samen te overleggen hoe hun beslissing zal
luiden.
Nembé: Het is nodig dat we beider opvattingen kennen
(d.i. Tetap en Rupé), opdat we straks een conclusie
kunnen trekken. Misschien lukt het dan; we zijn hier
voor overleg (musyawarah) bijeen: waarover we straks
eensgezind zijn (arih er sacia ) , daarover
Laten we één voor één spreken.
U eerst, Nandé (d.i. Telap); wat is Uw mening?

384

Telap: Doe maar zoals jullie denken dat goed is.
Als ik denk dat jullie argumenten onjuist zijn dan
zal ik daartegen in gaan, dat is het enige wat ik te
zeggen heb (aku bagé ngenca
ajanku).

385

- De senina sipemerèn overwegen nu, min of meer onder
elkaar, het volgende voorstel:

386

Ngatur: Welnu, wat denken we van het volgende voorstel 387
aan Pa Tawar en kaka daar (d.i. Rupé). Als Jêndaingan
naar Mardinging komt dan geef jij (d.i. Pa Tawar) hem
die akker terug. Als jij (d.i. Rupé) je als een goede
zuster weet te gedragen vraag je broer dan om die akker. Als hij niet komt, dan kun jij (d.i. Pa Tawar)
die akker gebruiken.

-407-

388

Tetap: Als jullie vinden dat het zo moet geschieden, dan
vind ik dat best. Maar vormen jullie (d.i. senina sipemerèn) je eerst maar een oordeel.

389

Sarmin: Dát is hun oordeel.

390

Ngatur: Als Jèndaingan niet komt, dan gebruikt Pa Tawar
die grond. Als Jèndaingan wel komt, dan is die grond
voor hem (dwz. voor Jèndaingan).

391

Layan: Ja, daar ben ik het mee eens.

392

Conta: Ik ook.

393

Ngatur: En jij Katua ("oudere broer", d.i. Nembé), wat
vind jij ervan?

394

Nembé: Ik vind het wel goed, laten we nu maar opschieten,
anders komen we niet eens klaar.

395

Conta: Eén Üing nog: als Jèndaingan bijvoorbeeld morgen
al komt, dan mag jij (d.i. Pa Tawar) de rijst die je
op die grond geplant hebt, nog oogsten. Maar wanneer
hij (d.i. Jèndaingan) ook komt, die grond is voor hem.
Als je dat niet doet, dan vind je ons tegenover je.

396

Tetap: Aan wie moet ik die grond afgeven?

397

Conta: Aan Jèndaingan.

398 Tetap: Dat is terecht

(bujur).

399

- Ngatur vraagt aan Telap wat zij ervan vindt. Ook zij
vindt het een goed idee. Ngatur vraagt haar dan het
voorstel over te brengen aan Rupé es en te vragen of
die misschien bezwaren hebben. Maar voordat Rupé es
hun mening geven, werpt Tetap het volgende op:

400

Tetap: Ik wil nog even iets te berde brengen: wordt alleen het stuk dat ik gebruik aan hem (Jèndaingan) gegeven of het héle stuk grond?*

401

Conta: Nee, het hele stuk, niet alleen jouw stuk. En als
hij die grond dan aan hun (Rupé es) wil geven, dan moet
hij dat weten.
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Tetap: Ja, dat moet hij dan weten, want tenslotte zijn
het zijn zusters

402

Nembé: Hij mag het geven aan wie hij maar wil.

403

Tetap: Ik zal dat niet betwisten.

404

-

Conta (tot Pa Tawar) Als jij het hem vraagt en hij
geeft het jou, best; als zij (d.i. Rupé es) het hem
vraagt en hij geeft het hen, dan is het ook goed.

405

Tetap: Maar dan moet dat wel via hem (d.i. Jèndaingan)
gaan.

406

Velen: Ja.

407

Tetap: Uitstekend.

408

Nembé: Durf je dit schriftelijk te bevestigen?

409

Tetap: Hoe bedoel je, dat alles voor Jèndaingan is?
Jawel, dat durf ik wel'.

410

Nembé (tot Tambi): En jij, Katua, wat vind jíj ervan?

411

Τambi: Als Jèndaingan komt en mijn jongere broer hier
(d.i. Tetap) zou zich bijvoorbeeld niet aan de afspraak houden, dan zal ik hem daaraan terdege herinneren.

412

Nembé: Welnu, zullen we dit voorstel dan maar aan onze
impal (d.i. Rupé es) voorleggen?

413

Ngatur: Ja dat lijkt me wel, want wij zijn het er ten- 414
slotte samen over eens.
Nembé (tot Rupé es): Wij zijn tot de volgende conclusie 415
gekomen;
Pa Tawar gaat ermee akkoord dat alle land voor Jèndaingan is. Zo denken ook wij erover, wij Uw medeanakberu van Rumah Julu, die hier in dit huis bijeen
zijn vandaag. Als gij U goede zusters van Uw broer
toont en ge meent hen op gepaste wijze, zoals het een
goede zuster betaamt, om die grond te kunnen vragen,
doe dat dan. Daartegen hebben wij geen enkel bezwaar.
Wat denkt gij hiervan?
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416

Rupé: Goed, als Jèndaingan hierheen komt dan is alles
voor hem, maar voorlopig willen wij die grond gebruiken. Waarom hoeft Pa Tawar die grond pas af te geven
als Jèndaingan komt, terwijl wij het waren die die
grond aan Nandé Tawar ten gebruike hebben gegeven?

417

Erti: Wij hebben haar die gegeven, niet hij (d.i. Jèndaingan) .

418

Nembé: Het kan best zijn dat Jèndaingan morgen vroeg al
hier is en dan zeggen jullie toch: kom broer, laten
we die grond terugvragen. Daar steekt niets fouts in;
wij zouden daarmee volledig instemmen.

419

Erti: Wij zijn het in grote lijnen wel eens met jullie
voorstel, maar wíj waren het die deze grond tot twee,
drie keer toe verhuurd hebben aan Nandé Tawar. Die
grond is voor Jèndaingan, niet voor ons, dat geven we
toe. Ik ben al getrouwd, ik wil die grond niet eens
gebruiken. Maar laat Rupé die grond nu voorlopig gebruiken en niet pas later. Rupé heeft (omdat ze nog
niet getrouwd is) nog helemaal niets (lenga ЪъЬ panggungenna)*.
Als Jèndaingan komt dan kunnen wij nog
eens samen overleggen. Maar zolang Rupé niet getrouwd
is, dan is alle grond die door iemand wordt achtergelaten (penguUhenna)
toch voor haar? Zij heeft dezelfde rechten als Jèndaingan en Ukum (seri
hákna).
Jullie denken steeds maar aan Jèndaingan, daardoor
wordt jullie denken vertroebeld.
Als jullie vinden dat het niet zo is, dan niet.
Maar zo denk ik erover, en omdat jullie allemaal mijn
impal zijn, durf ik dat zo te zeggen, omdat ik weet
dat jullie daarover niet boos zullen worden.

420

diversen: Nee, wij zijn niet boos.

421

Erti: Zelfs als jullie tilandému (lett.: je vrouwelijke
schaamdeel) zeggen, dan ben ik niet boos*.

422

Ngatur: Nee, dat is maar heel gewoon.

423

Erti: Ik durf zelfs "jij" en "jouw" tegen jullie te zeggen; dat geeft niet: jullie zijn mijn impal.
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Ngatur: Dat is heel gewoon, hoor!

424

Telap: Dat is juist het fijne ervan als je eikaars impal bent.

425

Erti: Waarom hebben jullie het nu opeens steeds over
Jèndaingan, en zoeven niet? Nandé Tawar heeft steeds
gevraagd, dat veld te mogen huren; ze is echt al een
paar keer bij ons aan huis geweest. Jullie denken
wordt steeds vertroebeld; waarom praten jullie toch
steeds over wat er in het verleden allemaal gebeurd
is? Onze grootouders waren reeds op deze grond aan
het werk. Maar hij hier (d.i. Tetap) houdt zich van
de domme. Maar Pa Tawar en Nandé Tawar bewerkten die
akker al om de helft (melahken) met hun schoonzuster

426

(aimbang).
Vroeger, toen vader nog niet overleden was, zei hij al
"dat is onze grond". Hoe komen jullie erbij, de grond
van onze vader en onze moeder als van jullie te beschouwen? Ik ben de oudste: ik weet wel wat er zoal
gepasseerd is. Jèndaingan is veel jonger dan ik. Hij
komt nu pas kijken; maar jullie hebben het maar
steeds over hem. "Jèndaingan, Jèndaingan", zeggen
jullie aldoor maar, en brengen ons daarmee in de verdrukking.
Nembé: Jullie zeggen dat Jèndaingan er niet is; wij
zeggen van wel.

427

Conta: Wij zeggen ook dat het mama's (d.i. de vader van 428
Rupé: Ngutip Singarimbun) veld is; dat ontkennen we
niet.
Rupé: Dat zei ik zoeven toch al: het is vader's grond, 429
zei ik. Jullie zien niet in dat Jèndaingan ons verdrukt. "Stikken jullie maar" zeggen jullie tegen ons.
- Nembé gaat niet in op Rupé's woorden, maar richt zich 430
tot Tingtang met de vraag of hij toegeeft dat de
grond van zijn mama (Mo Br. tevens Wi Fa.) de grond
van zijn impal Jèndaingan is.
Tingtang bevestigt dit.
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Nembé legt hem dan uit, dat de betekenis hiervan is,
dat Rupé es en Jèndaingan beschouwd worden één te
zijn; dat er tussen hen geen sprake kan zijn van een
scheiding. Rupé valt dan weer onbeheerst en onbehoorlijk uit tegen Nembé, Ngatur, Conta es, de anakberu
van Rumah Julu:
431

Rupé: Aan mijn grootvader hebben jullie je grond te danken, en jullie leven er maar goed van. En terwijl Jèndaingan mij verdrukt zeggen jullie tot mij : "stik
maar !"

432

Conta: Over wiens grond heb je het; wie heeft wat gegeven aan wie? Is het niet juist zó, dat wij die grond
aan hém hebben gegeven?*

433

Rupé: Nee! Daar weet jij niks van af!

434

Conta: Dat durf je óók nog te zeggen! Wij hebben die
grond aan hem gegeven en jij durft te beweren dat
hij die grond aan ons heeft gegeven. Je moet weten
wat je zegt en er niet zomaar uitflappen wat in je
opkomt.

435

Rupé: Maar ook-nu zijn jullie toch degenen tot wie ik
mij moet wenden?

435a Conta: Jawel, maar val dan niet zo uit. Dat maakt het
alleen maar vervelend.
436

Rupé: Maar ook al zijn jullie het, die menen dat ik het
bij het verkeerde eind heb en ook al slaan jullie mij
om mijn oren, ik ben niet bang voor jullie!

437

Ngatur: Neem nu Ukum en Jèndaingan; het is helemaal niet
abnormaal als die mij om de oren slaan, maar we moeten wel alles samen kunnen bespreken*.

438

Nembé: Zij zijn onze kalimbubu.

439

Rupé: Jullie zijn degenen tot wie ik mij kan wenden, en
ik ben degene tot wie jullie je kunt richten.

440 Nembé: Iemand zonder kalimbubu is maar eenzaam.
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Wij hebben hier (dwz. in Rumah Julu) nog maar twee
kalimbubu over*.
Ngatur: Als we eens met z'n allen een ceremoniële
hoofdwassing houden en we vragen bij die gelegenheid
om onze adat-kleding, dan zijn er maar twee personen
die ons die kleding kunnen geven. Dat is voor ons
ook niet prettig.

441

Telap: En als jullie Jèndaingan ook nog afvallen, dan
wil hij toch ook niet meer met jullie te maken hebben?

442

Nembé: Het geeft ons een schok als jullie (d.i. Rupé
es) ruzie maken met je broer.
Je moet nu goed begrijpen dat wij geen partij trekken voor wie dan ook. We willen alleen weten of jullie één zijn met Jèndaingan of niet, omdat we niet
willen hebben dat jullie ruzie maken, want dat bezwaart ook óns.
Wij hebben ons oordeel in deze kwestie al laten weten, maar als zij (Rupé es) het er niet mee eens
zijn, dan is het probleem niet de wereld uit. Over
de bezwaren hebben we het al gehad, maar het is nu
eenmaal zo dat als ik bijvoorbeeld door jou van dit
veld verjaagd zou worden (aku us-irmu) , ik daarvoor
tegen jou een klacht zou kunnen indienen
(kuaduken).
Er is geen overheid die mij het recht ontzegt als
eiser een vordering in te stellen (hakku
penuntut).

443

Ngatur: Wij, de senina sipemerèn, menen dus vooralsnog
(avitha tebê) dat, zolang Jèndaingan niet naar huis
komt, Pa Tawar die grond houdt (ncikepsa),
maar dat
die grond voor Jèndaingan is, zou gauw hij hierheen
komt?

444

Rupé: Maar dat willen wij niet! Wij zijn daar niet mee
tevreden.

445

Nembé: Wij hebben oprecht het onze gezegd. Maar als or- 446
ze impal daar (d.i. Rupé es) niet tevreden zijn, dan
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stokt hier ons overleg.
Als dit het resultaat is van ons overleg, zullen we
de zaak dan maar overdragen aan Sarmin als dorpshoofd?
447 Ngatur: Ja, laten we dat doen. (Tot Telap): Maar vraag
ook Maini (d.i. Jumpan) wat zij ervan vindt.
448 Telap (tot Jumpan): Wat vind jij ervan, vragen je beberé*.
449

Jumpan: Als zij (d.i. Rupé es) zeggen, niet tevreden te
zijn, dan moeten zij daar nog maar eens goed over denken. Wat moeten we anders?

450

Nembé: Zij allen hebben de woorden van onze marni bij deze gehoord. Marni weet dus ook dat ons oordeel juist is.

451

Jumpan: Ukum voelt zich als enig overgebleven kalimbubu
(dwz. in Rumah Julu) eenzaam. Als er bij jullie -zijn
talrijke anakberu- iets te doen is, bij Layan, bij deze, bij die, dan moet hij er als enig overgebleven
kalimbubu bij zijn; op Ukum komt alles neer.
Daarom vind ik dat jullie redenering volkomen juist
is, maar als jullie impal het er niet mee eens zijn
dan moeten zij dat zelf maar weten.

452

Ngatur: Ja, dan moeten ze het zelf maar weten. Wij hebben ons best gedaan om een zo goed mogelijk voorstel
te geven, maar als zij menen dat het onjuist is, dan
moeten zij dat weten.

453

Telap: Welnu, zullen we -nu wij dit hebben vastgesteldde kwestie aan Sarmin overleggen?

454 Nembé: Ja, als het er zo bij staat, zullen we het dan
maar aan Sarmin overgeven?
(Tot Sarmin): Welnu, Sarmin. Dit is het resultaat van
onze runggun: Wij, de gezamelijke sipemerèn van Rumah
Julu, menen dat dit veld eens en vooral voor Jèndaingan is; hij kan er op elk tijdstip om vragen wanneer
hij hier naar toe komt. Dat wil zeggen: of jouw beide
bibi's (d.i. Rupé en Erti) er wel of niet mee instemmen, dat moeten zij weten. Alleen tot deze slotsom
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kunnen wij komen.
Sarmin (tot Rupé es): Volgens mij hebben zij. Uw teman
sidalanan, gelijk in deze. Maar ik hoop dat U geen
rechtbankzaak zult aangaan.

455

Rupé: Wij hebben al die grond in handen. Er is zelfs
een schriftelijke verklaring van.

456

Sarmin: Wat die schriftelijke verklaring betreft: jul- 457
lie kunnen wel proberen die grond door mij te laten
registreren, maar ik doe het toch niet. Want mama
(d.i. Jèndaingan) vindt dat niet goed en dan komen
daar maar problemen van.
Maar ik waarschuw U: als U een rechtbankzaak aangaat,
hebben alleen anderen daar voldoening van! (Erperkara
kam, kalak
besur)*.
- Het gesprek loopt hoog op, Rupé kan zich niet beheer- 458
sen en valt op allerlei manieren uit. Jumpan zegt het
niet meer te kunnen aanhoren: haar hart slaat ervan
over ("bet" nina
pusuhku)*.
Nembé: Er zijn blijkbaar nog mensen die hun kalimbubu
genegen zijn, dat hij zo spreekt.

459

Rupé: Ah! Hondestront!

460

Nembé: Waarom meen je dat die er niet zijn?

461

Rupé: Nonsens! Als wij dat veld aan Tetap moeten geven, 462
dan komt daar een forse onenigheid van. Hij heeft dat
dan wel willen laten bespreken, maar waarom heeft hij
dan Jèndaingan niet gehaald, als we het daar allen
over eens waren?
Wij willen die grond nú hebben, niet straks.
Als Jèndaingan komt, dan zullen wij die grond aan hem
geven, en als wij die grond helemaal willen opmaken,
dan moeten wij dat weten. Zo willen wij het. Anders
gaat Tetap straks alles in Batukarang nog zitten bedisselen. "Straks" kan heel lang blijken!
Tetap: Met wie, bedoelt ze?

463
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464 Conta: Hij (d.i. Jêndaingan) zegt toch niets.
465 Rupé: Als hij niets zegt: ook goed!
466

Jumpan: Praat nu eens rustig; jij spreekt aldoor maar
in wartaal.

467

Rupé: Wartaal, zegt U? Ik moet die grond aan Tetap geven; waarom wordt er zo gerekt?

468 Pa Tawar: Ik heb daarover niet met Jêndaingan gesproken.
469

Rupé: Destijds werd ik al tot stikkens toe door Jêndaingan vervolgd*, en jullie lachten maar.
470 Sarmin: Welnu, luistert U, bibi, alle drie (d.i. Erti,
Rupé, Senang), ook Nini (Sampémalem). Deze runggun is
niet af te ronden (la dung). Ik breng deze kwestie
hogerop naar de Assistèn Wedana (d.i. sub-districtsbestuurder) .
Op het kantoor van de Camat heb ik eerder toch gezegd
dat ik zou proberen jullie tot verzoening (damai) te
brengen. Welnu, dat is mislukt. Morgen zal ik een
brief schrijven aan de Camat, waarin ik zeg dat het
probleem niet meer door verzoening kan worden opgelost (Zanai terdamai-ken).
"Breng de zaak maar hogerop"
zal ik zeggen. Heeft U dat begrepen?
471

Rupé: Ja, dat hebben we.

472

Sarmin (tot Rupé): U moet dat veld niet overhaast in gebruik gaan nemen, want dan zou men U wel eens kunnen
beschuldigen van njurmak (= land-"kraken")*.

473

Rupé: Nee, dat zal ik niet doen, ik ga gewoon door op
mijn eigen stuk daar. En zal ik je wat zeggen: toen
vader nog niet overleden was heeft hij gezegd dat
deze grond van ons is. En nou zeggen zij (d.i. Tetap
es) dat ze die grond van vroeger af al. gebruikten.
En dan zeggen ze ook nog dat ik die grond niet mag
gebruiken omdat die van Pa Tambi zou zijn.
Wat moet ik daarmee, Sarmin? Moeten zij er dan maar
beter van worden? Ja, dat zouden Pa Tawar en Nandé
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Tawar wel willen. Zij zijn steeds maar om die grond
blijven vragen. Ik mag door de bliksem getroffen worden als dat niet zo is.
Sarmin: Het is niet nodig te zweren.

474

Ngatur: Nee, het is niet gepast om te zweren.

475

Rupé: Waarom worden er moeilijkheden gemaakt? Stel je
476
voor dat ik aan iemand zijn grond te gebruiken vraag,
dan is die grond toch nog steeds van hem? We hebben
er al tien dagen over gedacht, Sarmin; ik heb je al
verscheidene keren moeten lastig vallen.
Sarmin: Ach, dat is nu eenmaal zo; daar ben ik toch
voor.

477

Telap: Kom Sarmin, laten we het niet te lang maken.

478

Sarmin: Welnu kila (d.i. Nembé), zo staan de zaken er
voor.

479

Rupé: Als Jèndaingan niet hier is, dan geef ik die
grond niet af. Wacht maar eens af, dan zul -je het
zien.
Hij heeft me vroeger zelfs geslagen en jullie zwegen
allemaal! De "grondbrieven" zijn nu allemaal in onze
handen. Als Jèndaingan komt en hij bekent dat hij
fout is geweest tegen ons, zijn zusters, omdat hij
naar andermans woorden luisterde, dan geven we aan
hem alle rijst (dwz. de huur). Horen jullie?!*

480

Nembé: Welnu, zijn we nu klaar?

481

diversen: Ja, wat zou er nog meer te bespreken zijn?

482

Ngatur: Het gesprek dat wij onder ons gehad hebben
(rancmta vumdh) is hiermee dus afgesloten.

483

Conta: Als ze over en weer niet tevreden zijn, dan
moeten zij dat zelf verder maar weten.

484
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en
3 Nembé is een man van middelbare leeftijd met een
grote "runggun-ervaring". Hij staat algemeen bekend als een tactvolle persoon, die op het juiste moment ook de juiste dingen weet te zeggen.
Reeds meerdere malen werd hij ingeschakeld om de
problemen tussen Rupé en Jèndaingan (zie achtergrond runggun) tot een oplossing te brengen. Al
zijn pogingen daartoe bleven zonder resultaat,
omdat men zich vaak niet aan eerder gedane afspraken hield. In dit verband is Nembé's terughoudendheid om leiding te geven aan de besprekingen begrijpelijk.
5 Telap (Nandé Ranté) beru Singarimbun is gehuwd met
Lalem Karo-karo Sitepu. Ofschoon Nembé van de merga Sembiring Milala is, is volgens tutur Telap zijn
moeder (nandé).
15 Met Rupé es. wordt bedoeld: Rupé en haar zusters
Erti en Senang en Senang's echtgenoot Tingtang.
Deze drie steunen Rupé in haar eisen.
29 Sampémalem, de moeder van Tingtang, is een zuster
van de vader van Rupé en Jèndaingan; Tingtang is
bovendien gehuwd met Senang, een van de zusters
van Jèndaingan. Volgens Tetap adviseerde Sampémalem hem om het veld "De Grote Bamboestoel" met
Jèndaingan (let wel: niet met Rupé) te delen. Het
andere deel heeft Tingtang, impal van Jèndaingan,
dus in gebruik.
59 Ook Sampémalem vreest - zoals vele anderen in
Mardingding - Rupé om haar scherpe tong.
61 Sampémalem zou aldus beslist hebben over het land
dat haar broer (Ngutip) toebehoorde, hetgeen zij
uit eigen hoofde niet kan.
87 Tambi wil door te refereren aan zeer concrete feiten en gebeurtenissen die zich lang geleden voor-418-

deden bewijzen, dat het betreffende land al bij zijn
ouders in gebruik was.
Taksir is volgens Neumann afgeleid van het Nederlandse "taxeren", dwz. in belasting aanslaan (1952: 297).
Pa Roda vestigde zich als vreemdeling in Mardingding, aanvankelijk in de wijk Rumah Julu, waar hij
ook grond in gebruik kreeg. Toen hij naar de wijk
Rumah Jahé verhuisde vroeg Ngutip in zijn hoedanigheid van pengulu R. Julu de betreffende grond terug
en nam die zelf in gebruik (dwz. liet die bewerken
door zijn vrouw en dochters, onder wie Rupé).
Nembé ziet hierin een argument tegen de door Tetap
en zijn broer geclaimde aanspraken op het veld "De
Grote Bamboestoel".
Met deze eenvoudige zinnen drukt Nembé enkele belangrijke denkbeelden in de Karo Batakse adat uit.
Ten eerste: "Wij allen van Rumah Julu zijn één familie" (kita kerina Rumah Julu ènda sada
keluarga).
De patrilineale verwanten van Singarimbun Rumah Julu zijn, met degenen die hun senina, anakberu en
kalimbubu zijn, allen anak Rumah Julu; zij vormen
als zodanig één verwantschappelijke eenheid, een
gemeenschap.
Ten Tweede: "...wij kunnen lenen..." (Ъапсъ si- yinjam). Allen die tot deze gemeenschap behoren kun
nen gelijkelijk individuele betrekkingen tot stand
brengen ten aanzien van de grond; dit is niet voor
behouden aan de leden van de patrilineale verwantengroep Singarimbun Rumah Julu.
Ten derde: "...als het om tijdelijk lenen gaat..."
(adi minjam sementara).
De betrekkingen van het individu tot grond ontstaan
uit de betrekking van de gemeenschap tot grond, die
daarvan de grondslag blijft en de begrenzing ervan
vormt. (Zie hoofdstuk III)
Met mengongsi wordt de tijd aan het einde van de
jaren '40 aangeduid, waarin de bevolking massaal de
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dorpen verliet en evacueerde, op de vlucht voor zowel het Nederlandse leger als voor de nationalistische troepen.
175

Nembé staat in rebu (= taboe) relatie tot zijn mami (Jumpan). Hij kan zich daarom niet rechtstreeks
tot haar richten en doet dit via Telap.

211

Telap is afkomstig uit Mardingding maar woont al
sinds jaren in Tiganderket. Zij is speciaal voor
de runggun naar Mardingding gekomen.

212

Wie Pa Kacar precies was is ons niet duidelijk. Zeker is dat hij iemand "van buiten" was, die grond
in gebruik nam in de ,wijk Rumah Julu. Hij verliet
Mardingding of stierf er zonder nakomelingen, want
het land dat hij gebruikte verviel blijkbaar aan
de pengulu van Rumah Julu (= de vader van Jèndaingan). Hetzelfde gebeurde ook met het land van Pa
Roda (zie ook noot 96 ).

241

In de meergezins adathuizen waar de woonafdelingen
niet door wanden e.d. zijn afgescheiden, zijn de
bewoners in feite op de hoogte van eikaars zaken
zonder er formeel in betrokken te zijn. Stilzwijgend weet men van eikaars doen en laten. Nembé
doelt op diegenen die samen met Rupé's moeder in
één huis hebben gewoond, die nadere toelichting
kunnen geven.

248 Dwz. Erti kan zich herinneren gezien te hebben dat
huur werd afgedragen voor het gebruik van de betreffende grond. Even later (C III - 250) kwalificeert Erti deze huur als page mbcaru (dwz. het brengen van iets van de nieuw geoogste rijst aan degene
wiens veld men in gebruik heeft). Dit is niet als
huur te beschouwen. Bij page mbaru gaat het om een
symbolische hoeveelheid, vaak niet meer dan enkele
kilo's. Men erkent daarmee de aanspraken van degene wiens grond men gebruikt.
-420-

261

Het geschil tussen Rupé en Masku werd bij de overheidsrechtbank aanhangig gemaakt. Pa Tawar werd
daarbij als getuige (voor Rupé) opgeroepen.

271

Tingtang wil zeggen dat de vrouw van Pa Tawar misschien huurafspraken met Rupé es. heeft gemaakt,
waar Pa Tawar dan niets van af zou weten.

273

Teman sidalanen,
ook wel: teman sendalccnen, lett.:
"vrienden van één weg", dwz.: degenen die dezelfde
anakbevu of kalï-mbubu hebben. Hier: Rupé es. en haar
гтраі Nembé es., die allen Jèndaingan als kalimbubu
hebben; zij zijn i.e. allen gelijkelijk anakbevu van
Jèndaingan.

274 Tingtang en zijn gezin verbleven lange tijd in de
omgeving van Médan.
285

Rupé probeert een uitspraak over de positie van
haar broer Jèndaingan te ontwijken door haar vader,
die overigens al jaren overleden is, als eiser naar
voren te brengen. Layan, die dat letterlijk opneemt,
vraagt zich af waarom het zijn grootvader zou zijn
die eist (C III - 288). Dit geeft aanleiding tot
een opmerking van Sarmin die een komisch effect
heeft. Hij antwoordt namelijk, niet door te verduidelijken waarom het de vader van Rupé zou zijn die
eist, maar door te verklaren waarom deze de grootvader van Layan is (C III - 289).

297

Een van de verplichtingen van een каЪътЬиЪи (i.e.
Jèndaingan) is het verzorgen van de osé (ceremoniële kleding) van zijn anakbem (i.e. Nembé, Ngatur)
bij ceremoniële plechtigheden als huwelijk, begrafenis enz.. De anakbevu op hun beurt betonen hun
kalimbubu eer door op bijzondere wijze, nl. diep
door de knieën buigend, de ogen neergeslagen voor
hen te dansen.

304 Als dochter is Rupé per definitie anakbevu
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van haar

vader en haar broer. Conta is anakberu van Rupe's
vader, omdat zijn vader's vader gehuwd was met een
(klassificatorische) zuster van Rupe's vader's vader.
305

Rupé is nog steeds ongehuwd, ofschoon ze al ongeveer 50 jaar is en naar Karo opvatting al lang getrouwd had moeten zijn. Weliswaar wordt in het algemeen aan een ongehuwde vrouw door haar ouders of
haar broers grond ter beschikking gesteld om in
haar levensonderhoud te kunnen voorzien, maar daaruit af te leiden dat ze dan ook dezelfde positie
zou hebben als een zoon, gelijk aan haar broers,
is een standpunt dat ondubbelzinnig verworpen wordt
(C III - 310).
Daar komt nog bij dat aan een ongehuwde vrouw doorgaans niet meer ter beschikking gesteld wordt dan
ze nodig heeft. Rupé beschikte echter over veel
meer grond dan ze zelf kon bewerken, maar blijft
desondanks grond opeisen.

323

Batukarang is een plaats ^ 1 5 km. van Mardingding.

334b Wanneer een Karo iets belangrijks onderneemt, bijv.
een verrre reis gaat doen, van woonplaats of huis
verandert, enz., dan raadpleegt hij gewoonlijk een
guru die daarvoor een gunstige dag bepaalt
{niktik

uari).
351

Ook uit Tingtang's vorige opmerking blijkt dat hij
de aandacht van de aanwezigen in Punggun wil afhouden van de kwestie Jèndaingan-Rupé. Hij wil terug
naar de problemen over het veld De Grote Bamboestoel, waarvan ook hij tenslotte een deel gebruikt.
Tingtang ziet Rupé en haar beide zusters als plaatsvervangers van haar broer Jèndaingan.

353

Het schijnt dat Rupé hier toegeeft dat ze Jèndaingan
als broer, en zijn rechten als zodanig, erkent. Uit
het "wij zijn één met Jèndaingan" zou dus moeten
blijken dat ze bereid is het geschil met haar broer
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te vergeten. Men kan haar oprechtheid in deze betwijfelen (Nembé es. doen dat ook duidelijk!), omdat ze het al meteen weer heeft over de brieven
(registratie-bescheiden) die zij en haar zusters
zouden hebben.
357

Door te zeggen dat men Jêndaingan dan maar moet terughalen naar het dorp, bedoelt Rupé kracht bij te
zetten aan de bekentenis die haar tevoren slechts
met moeite ontlokt kon worden, nl.: dat ze samen
met (dwz. namens) haar broer optreedt. Het naar
het dorp roepen van haar broer betekent: aan hem
de beslissing over de grond in kwestie laten. Hierin ligt de erkenning besloten van zijn fundamentele
aanspraken (rechten).

363

In beginsel hebben zusters geen aanspraak uit eigen
hoofde op ouderlijke grond. Bij verdeling van de
ouderlijke nalatenschap hebben zij er tegenover
haar broers aanspraak op, als zuster erkend te worden, b.v. doordat haar het tijdelijk (in beginsel
levenslange) gebruik van een bepaald veld wordt
toegestaan. Hierop doelt Nembé als hij spreekt over
de goede verhouding tussen broer en zuster.

370

De voorouders van Conta, Ngatur, Layan kregen in
het verleden land in gebruik van de anak taneh
Singarimbun Rumah Julu (voorouders van Ukum, Jêndaingan en Jêndakita), die tevens (door huwelijk)
hun kalï-mbubu werden. Als herinnering hieraan dragen Nembé es. bij ceremoniële plechtigheden nog
steeds symbolisch iets van hun rijstoogst af aan de
huidige anak taneh, die ook hun каЪгтЪиЪи zijn.

372

Of het inderdaad Tetap's bedoeling was om het ge
schil tussen Rupé en Jêndaingan mede tot een oplossing te brengen, valt te betwijfelen. Hij was
er o.i. aanvankelijk op uit om de betreffende grond
'als zijn land erkend te zien.

400

De helft van het veld De Grote Bamboestoel wordt
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immers gebruikt door Tingtang, die dit doet op grond
van zijn huwelijk met Rupé's zuster. Tetap benadrukt
met zijn vraag nog eens dat ook Tingtang (lees:
Rupé) de grond aan Jèndaingan moet teruggeven.
419

Zie ook noot 305. Ook Erti meent dat Rupé als ongetrouwde dochter gelijke rechten moet hebben als
haar broer Jèndaingan en haar (classificatorische)
broer Ukum.

421

De relatie tussen impal (MoBrCh en FaSiCh, enz.)
kenmerkt zich naar Karo-opvatting, door wederzijds
vertrouwen en bijstand, vriendschap, openheid. Impal kunnen alles tegen elkaar zeggen, elkaar met
engko (= jij, jou) aanspreken in plaats van met kam
(= U). Vrijmoedigheid in taalgebruik is tussen hen
niet ongewoon. Erti doet een beroep op haar (impal)
relatie met Nembé es. en tracht zich aldus "in te
dekken',' alvorens haar argumenten, waarvan ze weet
dat die niet geheel stroken met de ideeën van Nembé es., naar voren te brengen.

432

Om Conta's woorden in dit verband te begrijpen, moet
men de "loop" van het land in de wijk Rumah Julu
kennen. Zeer summier weergegeven was die als volgt:
Conta's FaFaWi was een br. Singarimbun R. Julu. Zij
had nog 3 zusters (een van hun nakomelingen is Ngatur) en 1 broer, die kinderloos stierf. De 4 zusters namen het land van hun enige broer in gebruik
en gaven een deel ervan aan één van hun classificatorische broers, nl. de grootvader van Rupé en Jèndaingan om hem te bewegen vanuit een nabijgelegen
dorp waar hij zich gevestigd had naar Mardingding
terug te keren. Dit is de reden dat Conta kan zeggen dat Rupé's grootvader land te danken heeft aan
zijn (Conta's) overgrootmoeder.

437

Ngatur staat in een impalrelatie
(hij is de апакЪеги) met Ukum en Jèndaingan Singarimbun, die zijn
kalimbubu zijn. Evenals Erti (zie noot 421) wijst
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hij op het speciale karakter van de
440

impalrelatie.

Singarimbun Ruraah Julu heeft al sinds meerdere generaties slechts weinig mannelijke nakomelingen gehad. Van de verschillende takken zijn heden alleen
Ukum en Jêndaingan overgebleven en de laatste is
dus niet eens in Mardingding aanwezig (zie ook passage 451) .

448 Beberé dit zijn Jumpan's HuFaSiCh (d.i. Conta, Ngatur) en HuSiCh (d.i. Nembé).
457

Sarmin waarschuwt allen voor de kostbare en meestal
tijdrovende gang van zaken op de rechtbank.

458 bet is een klanknabootsing.
469

Rupé doelt hier op de rechtbank-zaak die Jêndaingan
in 1971 tegen haar aanspande. Zie achtergrond runggun.

472 Ejuvrndk: het in gebruik nemen van land waarop iemand anders al aan het werk is.
480

Rupé komt dus helemaal terug op haar eerder in de
runggun gedane belofte om één te zijn met haar
broer en het geschil met hem bij te leggen. Zoals
ze altijd al heeft gedaan eist ze wederom van Jêndaingan dat hij schuld bekent tegenover haar en
haar zusters Erti en Senang.
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SAMENVATTING
Deze studie is het resultaat van een sociaal-wetenschappelijk veldonderzoek naar het recht (adatrecht) der Karo
Batak en de maatschappelijke context waarin dat werkzaam
is, dat wij gedurende ruim tweeëneenhalf jaar tussen
1973 en 1978 uitvoerden, hoofdzakelijk in twee dorpssamenlevingen op de Karo Hoogvlakte op Noord-Sumatra, Indonesië.
In deze studie wordt een beschrijving gegeven van centrale momenten in dit ongeschreven recht: de betrekkingen
van de mens tot de grond ("rechten op grond") en de overgang daarvan door de tijd heen op volgende generaties
("vererving"). Omdat in deze samenleving (volgens de a—
dab) permanente organen met "wetgevende" en "rechtsprekende" bevoegdheid ontbreken, wordt meer dan in de meeste aáatrechtsbeschrijvingen tot nu toe, aandacht besteed
aan de institutie waarin beslissingen worden genomen en
de wijze waarop die tot stand komen en de criteria die
daarbij gehanteerd worden ("rechtsvinding").
Het geboden materiaal moge dienstig zijn, enerzijds
voor practici als beschrijving van rechtswerkelijkheid,
anderzijds voor theoretici als empirische ondergrond.

BAND 1
Algemeen (Hfdst. 1) In enkele aantekeningen worden algemene gegevens verstrekt met betrekking tot de Karo Batak,
het gebied waarin zij leven en met betrekking tot het
veldonderzoek waarop deze beschrijving berust.
Maatschappelijke ordening (Hfdst. 2) Aan de ordening van
het maatschappelijk leven der Karo Batak ligt hun verwantschappelijk systeem ten grondslag. Centrale pijler
daarin is de eenheid van de drie verwantschappelijke categorieën, waarin alle samenlevingsgenoten en groepen
van samenlevingsgenoten zich aan elkaar verbonden weten.
Ieder individu-is het middelpunt van een uit deze cate-427-

gorieën opgebouwde eenheid. Ook de naar buiten toe zich
als autonoom voordoende eenheid van samenleven: het dorp,
is naar binnen toe gevormd als eenheid van deze categorieën.
De Karo Batak onderscheiden zichzelf in vijf patrilineale verwantschappelijke ordeningseenheden (merga), ieder
daarvan weer onderverdeeld in een 16-tal kleinere eenheden (mevga). ledere Karo behoort door geboorte tot een
van deze patrilineale mevga, die in beginsel exogaam zijn
en waartussen verbanden gelegd worden door a-symmetrische
huwelijken.
Daarmee in verband staan de drie Karo Batakse verwantschappelijke categorieën:
- senina: de eigen patrilineale afstammingseenheid;
- anakberu: de afstammingseenheid aan welke men vrouwen
uit de eigen groep ten huwelijk geeft;
- kalimbübu: de afstammingseenheid uit welke de eigen
groep vrouwen huwt.
Tesamen vormen deze categorieën een eenheid, waarnaar
door de Karo wordt verwezen als "de drie volledig" (sangkep si telu), of "de hecht verbonden drie" (vakut si
telu).
Deze eenheid vormt naar Karo Batakse opvatting de voorwaarde voor het bestaan van een menselijke samenleving
naar de adat. Mede omdat verwantschappelijke banden niet
louter individueel zijn, maar zich (classificatorisch)
uitstrekken tot ve'rwantengroepen, kunnen alle Karo Batak
zich aan elkaar relateren in termen van verwantschap.
ledere Karo vormt aldus het middelpunt van een op deze
wijze gestructureerde drieëenheid, en tegelijkertijd is
iedere Karo met iedere andere verbonden in één van deze
drie hoedanigheden. Ook de zich naar buiten toe als autonome eenheid voordoende dorpssamenleving is naar binnen toe gestructureerd als de eenheid van de drie verwantschappelijke categorieën, gecentreerd rond de patrilineale afstammingsgroep van de dorpsstichter.
Deze categorieën concretiseren zich tot drie onderscheiden groepen die, wat deelnemers betreft, verschillend van
samenstelling zijn, naar gelang de aangelegenheden waarin
en de persoon (of groep) rondom wie zij optreden.
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Rondom een individu in aangelegenheden zijn gezin betreffend bijvoorbeeld, treden in de zich tot groepen
vormende categorieën andere personen op, dan in aangelegenheden de gehele dorpssamenleving betreffend, waarin
de veel grotere groep van dorpsgenoten, zich verwantschappelijk relaterend aan de anak taneh (lineage van
de dorpsstichter), in onderscheiden groepen betrokken
is.
De eenheid van deze drie categorieën (sangkep si
tetu)
kan dan ook worden beschouwd als de "rechtsgemeenschap",
welke in concreto een meer of minder exclusieve groep
van mensen kan omvatten.
Betrekkingen tot grond (Hfdst. 3) Zoals de vele andere
landbouw bedrijvende bevolkinsgroepen in Indonesië, is
ook de Karo Batakse voor haar bestaan in grote mate afhankelijk van grond. De betrekkingen van de gemeenschap
en van afzonderlijke gemeenschapsgenoten ten aanzien
van grond worden door de Karo Batak uitgedrukt in termen, die moeten worden beschouwd als aanduidingen voor
categorieën van grond, in ieder waarvan een complex besloten ligt van bevoegdheden (en beperkingen daarin),
aanspraken en verplichtingen.
Aan de hand van de autochtone terminologie en daarin
vervatte concepten zal een beschrijving worden gegeven
van de volkssystematiek der Karo Batak. Deze stemt niet
in alle opzichten overeen met de beginselen en het stelsel van het adatrecht,
zoals die in de vroegere adatrechtswetenschap werden weergegeven.
In de begrippen taneh kuta (lett.: dorpsgrond) en taneh kesain (lett.: wijkgrond) ligt de bevoegdheid besloten van de gemeenschap ten aanzien van de grond. Deze
houdt onder andere in (aj dat de toegang tot, het gebruik van die grond en het genot van hetgeen daarop is,
in beginsel is voorbehouden aan (dorps)gemeenschapsgenoten; vreemden zijn in beginsel daarvan uitgesloten;
(b) dat bepaalde delen van het grondgebied min of meer
permanent voor gemeenschapsdoeleinden bestemd zijn, dat
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alleen de gemeenschap als zodanig daarover beschikt (dorpsplein, begraafplaatsen, enz.).
Gezien vanuit de gemeenschapsbetrekking wordt grond, die
door een gemeenschapsgenoot wordt ontgonnen, aangeduid als
taneh buat-buaten
(lett.: in gebruik genomen grond), dat
wil zeggen: grond van de gemeenschap waarvan het betrokken individu aanvankelijk slechts het gebruik heeft. Deze
grond verkeert in de overgang vein het vrijelijk aan de
gemeenschap en zijn genoten ter beschikking staan en het
door één der genoten gereserveerd zijn.
Binnen de gronden die reeds langere tijd door individuele gemeenschapsgenoten gereserveerd zijn, en ten aanzien waarvan andere gemeenschapsgenoten niet zonder meer
dezelfde bevoegdheden kunnen doen gelden, kunnen verschillende categorieën worden onderscheiden:
- taneh salep-salepen
(grond, verkregen door afbakening,
door eerste ontginning),
- taneh peninggalen
(achtergelaten land),
- taneh каЪгтЪиЪи (grond van de kalirribubu) ,
- taneh sunduten
(onvertaalbaar) en
- taneh kutur (gekocht land) .
In deze benamingen liggen in het aangeven van de wijze
van verkrijgen, van de herkomst, in beginsel ook de be
voegdheden (en beperkingen daarin) van betrokkenen opge
sloten.
De bevoegdheden, die de individuele betrekking tot
grond impliceert, worden uitgedrukt in de mate waarin
die grond uit handen gegeven wordt:
- kita muatsa (lett.: wijzelf gebruiken), d.i. het ge
bruik van de grond door betrokkene (en zijn gezin)
zelf, ook omvattend vormen van bewerking waarbij ge
bruik gemaakt wordt van de medewerkzaamheid van ande
ren (varon, pemoken)
·,
- kalak muatsa (lett.: anderen gebruiken), d.i. de grond
wordt ter bewerking aan een ander ter beschikking ge
steld, zelf verricht men daarop geen arbeid (muat soja,
metah, pertelu,
sèwa en men-ihi);
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- tanehta bas kalak (lett.: onze grond bij anderen),
d.i. de grond wordt min of meer permanent aan een ander ter beschikking gesteld (mutangken,
dayaken).
Het moment bij uitstek waarop betrekkingen van afzonderlijke gemeenschapsgenoten in concreto en formeel tot
uitdrukking worden gebracht en de inhoud daarvan wordt
aangegeven, is de verdeling van door (voor)ouders nagelaten grond. Het individueel handelen door deelgerechtigden ten aanzien van grond die behoort tot de nog
onverdeelde nalatenschap wordt hier gesanctioneerd; de
betrekkingen die ieder van de deelgerechtigden tot de
verdeelde grond verwerft én van degenen die als nietdeelgerechtigden grond "ontvangen", worden hier geformaliseerd.
Verdeling van grond (Hfdst. 4) Het geheel van "nagelaten goederen" of "nalatenschap" is een volksconcept,
waarvoor de Karo eigen termen (resp. tading-tadingen
en
tinading)
kent en dat wordt onderscheiden in: barang
darat ("goederen buiten"), barang rumah ("goederen in
het huis") en barang pusaka ("erfgoederen"). Grond
wordt beschouwd als het belangrijkste bestanddeel van
de barang
darat.
De verdeling van een nalatenschap vormt onderdeel van
een groter geheel van regelingen rond iemands overlijden, dat wordt aangeduid als "de adat voor de overledene" (adat kalak maté), inhoudende onder andere : formele
bespreking (runggun) ter vaststelling en overhandiging
van (ceremoniële) betalingen (maneh-maneh,
morah-morah),
formele afwikkeling van adatverplichtingen en -schulden
(utang—ido adat) en regeling van eventuele bijzondere
hoedanigheden die de overledene in de samenleving bekleedde (.Tpenehen pudun, si néken, enz. )
Grond, het belangrijkste bestanddeel van de nalatenschap, wordt in beginsel niet verdeeld zolang één der
ouders nog leeft; eventueel worden regelingen getroffen
ten aanzien van het gebruik daarvan door de afzonderlijke kinderen (distributie).
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Maar ook na het overlijden der beide ouders blijkt
grond vaak onverdeeld te blijven (hetzij het gehele ou
derlijke areaal, hetzij bepaalde velden), om - ten eer
ste - ideologische redenen (grond behoort als onverdeel
de eenheid in stand te blijven) en - ten tweede - prak
tische redenen (ontbreken van eensgezindheid om tot ver
deling te komen, enz.)·
De aldus onverdeeld gebleven grond wordt in de praktijk
- feitelijk gebruikt door ieder der deelgerechtigden af
zonderlijk (voorzetting van distributie-regeling)
- gebruikt door de deelgerechtigden bij toerbeurt (berg
geler)
- feitelijk niet gebruikt.
In beginsel zijn alleen mannelijke kinderen (zoons)
deelgerechtigd. In bepaalde gevallen worden ook vrouwe
lijke kinderen (dochters) deelgerechtigd, door haar "tot
man te maken" (аъЪакъкеп). Zíj stellen vast of en welke
grond verdeeld zal worden en aan wie die zal worden toebedeeld. Daarbij wordt een zekere gelijkwaardigheid der
delen nagestreefd.
Dochters (vrouwen) zijn niet uit eigen hoofde deelgerechtigd ten aanzien van de (voor)ouderlijke nalatenschap. Door haar huwelijk worden zij, samen met haar
echtgenoten, gerekend tot de апакЬети van haar patrilineale verwantengroep. Als zodanig hebben zij een be
langrijke taak bij het aanbrengen van een acceptabele
verdeling tussen haar broers, ten aanzien van wie zij
"in het midden" moeten kunnen staan. Zij zouden dat
niet kunnen, als zij met haar broers concurrent zouden
zijn en zelf direct belang bij de verdeling zouden heb
ben.
Zij hebben er echter aanspraak op om "als zuster",
"als kind van dezelfde ouders" te worden· erkend. Dit
houdt in dat haar broers haar toestaan in beginsel tij
delijk (praktisch levenslang) een bepaald veld te ge
bruiken (pemerê).
De verdeling van een nalatenschap wordt tot stand ge-432-

bracht in een formele bespreking (vunggun),
waarbij een
grote groep van mensen betrokken is die gevormd wordt
door de senina,
anakberu en каЪгггіЬиЪи van deelgerechtigden.
Runggun: institutie van formele bespreking (Hfdst. 5)
Het begrip runggun kan worden omschreven als het geinstitutionaliseerde proces van formeel overleg, gericht
op het bereiken van eensgezindheid binnen een groep van
personen die, aan elkaar verbonden als senina,
anakberu
en kalimbubu, een gemeenschap (sangkep si telu) vormen.
Dit geïnstitutionaliseerde proces vindt plaats bij een
groot aantal gelegenheden van uiteenlopende aard. Alle
belangrijke momenten in het leven van een Karo worden
gemarkeerd door formele bespreking in runggun: van geboorte tot overlijden, van erkenning van een kind tot
het oplossen van een geschil.
Ofschoon runggun kan worden beschouwd als de aangegeven weg in de adat voor het oplossen van geschillen, is
het gebruik van deze institutie allerminst daartoe beperkt. Runggun moet niet worden geïdentificeerd met enkel geschilbeslechting.
Aan alle runggun ligt een gelijke structuur ten grondslag, die betrekking heeft op de processuele kanten van
runggun, zoals: de samenstelling van het forum van bespreking (de senina,
anakberu en kalimbubu als eenheid)
en de taak en rol van de drie verwantschappelijke groepen (anakberu: primair verantwoordelijk voor het verloop
van de besprekingen en het bereiken van eensgezindheid;
senina: beoordeling van voorgelegde voorstellen, ideeën;
kalimbubu: het bekrachtigen van de tussen senina en- anakberu bereikte eensgezindheid) .
De Karo Batakse adat voorziet niet in bijzondere personen of organen, die belast zouden zijn met controle
op of de zorg voor naleving van
runggun-beslissi-nqen,
of in expliciete sancties op niet-naleving. In geval van
het mislukken van een runggun, of van niet-naleving van
de tot stand gekomen eensgezinde besluiten, wordt tegen-433-

woordig wel beroep gedaan op organen van de (nationale)
overheid. Ofschoon de mogelijkheid daartoe niet enkel tot
deze gevallen beperkt is, maar open staat in alle gevallen dat iemand zijn/haar recht zoekt, wordt het beroep op
overheidsinstanties belicht, slechts in zoverre het relevant is voor de besluitvorming in de adatsfeer (in het
dorpsleven).
De beginselen, die ten grondslag liggen aan de wijze
van besluitvorming in de sfeer van de adat, worden aan
de hand van recente uit Indonesië stammende ideeën hierover, specifiek voor Karo Batak geherformuleerd.
Met gebruikmaking van de zogenaamde "operationele beginselen {kepatutan,
lett.: betamelijkheid,
kelarasan,
lett.: harmonie en kerükunan,
lett.: vredelievendheid)
worden inhoudelijke aspecten van enkele van de tot stand
gekomen besluiten uit de in Band 2 opgenomen casus belicht.

BAND 2
Casus. De opgenomen casus bevatten de nagenoeg integrale
tekst van hetgeen besproken werd in drie gevallen van
formeel overleg (runggun); dit ter adstructie van de materiële en processuele aspecten van de in Band 1 behandelde onderdelen van de Adat Karo.
Casus I. In deze casus worden vier punten besproken:
- zijn er bij resp. serviría, anakberu en каЪгтЪиЪи van de
overledene nog "adatschulden en -vorderingen"
(utang-ido
adat) waaraan voldaan moet worden;
- wie zal de overledene opvolgen in diens hoedanigheid
van penehen pudun (d.i. degene onder de anakberu tot wie
de kalimbubu zich richt voor het vastleggen van afspraken
in de ceremoniële sfeer);
- wie zal de overledene opvolgen in diens hoedanigheid
van si néken (d.i. degene die de patrilineale verwantengroep naar buiten representeert);
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- wanneer zal de laatste in de reeks van begrafenisplechtigheden worden gehouden (ngamburi lau si
malem-malem).
Casus II. Na het overlijden van een 80-jarige weduwe wordt
in runggun door haar zoons, hun senina, anakberu (waaronder de enige dochter van de overledene) en katimbvUDU,
besloten tot-formele verdeling van het land van haar echtgenoot en diens jongere broer, tussen wie het betreffende land steeds onverdeeld was gebleven.
Bij het vaststellen van een verdeling lopen steeds de
volgende vragen dooreen: wie behoren mee te delen, in
welke hoedanigheid en ten aanzien van wat (waarop kunnen
zij aanspraak maken). Er wordt zonder meer (dat wil zeggen zonder dat daaraan afzonderlijke bespreking wordt
gewijd) van uit gegaan, dat de vier zoons in beginsel
gerechtigd zijn tot alle grond. Besloten wordt om ook
de beide classificatorische dochters van de overledene
als zoons (dilakiken)
te laten meedelen (ter erkenning
van de aanspraken van hun reeds lang overleden vader).
Deze zes deelgerechtigden geven grond als pemerê ("gift")
ten gebruike aan :
- de enige dochter van de overledene
- de kinderen van de beide zusters van de echtgenoot van
de overledene.
Nadat overeenstemming is bereikt ten aanzien van de
verdeling van de barang darat (land, bomen, enz.), wordt
overgegaan tot verdeling van de barang rumah: gevlochten
rijstzakken, kleding en omslagdoeken van de overledene.
Hierbij zijn met name betrokken de dochters van de overledene, de vrouwen van haar zoons, haar kleindochters en
de echtgenotes van haar kleinzoons.
Casus III. In deze runggun wordt een geschil over land
besproken, dat ontstaan is doordat de een aan een ander
betaling van huur ging eisen voor het gebruik van een
bepaald veld. De gebruiker beweert van oudsher recht op
dat veld te hebben en betwist op grond daarvan de aanspraak, die besloten ligt in de vordering tot betaling
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van huur.
Het feit dat deze werd ingesteld door een vrouw, die
ongehuwd was, wordt het centrale thema bij het zoeken
naar een oplossing voor de gerezen problemen.
De besprekingen spitsen zich toe op de vraag waarop zij
zich baseerde bij het eisen van huurbetaling: stelt ze
die eis in op grond van een aanspraak uit eigen hoofde
op dat veld, of treedt ze daarbij op namens haar (niet
in het dorp aanwezige) broer, deze als fundamenteel rechthebbende beschouwend?
Deze vraag heeft niet primair betrekking op de hier aan
de orde zijnde huurkwestie, maar vloeit voort uit een
reeds jaren bestaand geschil tussen de ongehuwde vrouw in
kwestie en haar broer, aan wie zij de bij verdeling van
de ouderlijke nalatenschap* toegewezen grond niet wil afstaan.
Op enkelen na stellen alle deelnemers in de huidige
runggun zich op het - adatrechtelijke - standpunt, dat
in beginsel alleen zoons gerechtigd zijn tot de ouderlijke grond en dat deze verantwoordelijk is voor zijn
ongehuwde zuster, door haar land in gebruik te geven,
zodat zij in haar eigen levensonderhoud kan voorzien.
De rwzg^un-deelnemers weigeren haar eis tot huurbetaling te accepteren, als ze deze baseert op een aanspraak uit eigen hoofde op die grond; ze respecteren
die, als die gedaan werd namens haar broer, dat wil
zeggen als uitdrukking van diens aanspraak op de grond.
Uit deze gedachte wordt het voorstel geboren om de
problemen (voorlopig) op te lossen, door de aanvankelijke gebruiker de grond verder te laten gebruiken, totdat op uitnodiging van de vrouw haar broer naar zijn
dorp terugkeert en de definitieve beslissing zal nemen,
bij welke gelegenheid de vrouw haar broer dat veld ten
gebruike zal kunnen vragen.
De vrouw erkent tenslotte, dat het haar broer is die
recht heeft op de grond, maar desondanks wil zij onmiddellijk de grond aan haar ter beschikking gesteld zien.
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Ze weigert het voorstel te aanvaarden of anderszins concessies te doen. De besprekingen leiden niet tot eensgezindheid en men gaat tenslotte onverrichterzake uiteen.
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RINGKASAN
Studi ini adalah hasil dar i pada suatu penyelidikan
lapangan mengenai Hukum Adat Suku Batak Karo serta hubungan kemasyarakatannya, dalam mana Hukum tersebut
berlaku. Penyelidikan ini kami laksanakan dalam jangka
waktu kira-kira dua setengah tahun, antara tahun 1973
dan 1978, khususnya pada dua masyarakat-desa di Data
ran Tinggi Karo di Sumatera Utara, Indonesia.
Studi ini memberikan suatu gambaran dari pada saatsaat khusus dalam Hukum yang tidak tertulis, yaitu:
hubungan manusia terhadap tanah (hak atas tanah) serta
peralihannya sepanjang masa dari generasi ke generasi
berikutnya (pewarisan).
Didalam adat masyarakat ini tidak terdapat lembagalembaga yang tetap dengan wewenang "membuat hukum" maupun yang "mengadili". Мака berlainlah halnya dengan kebanyakan uraian-uraian tentang Hukum Adat yang ada
selama ini, disini sasaran perhatian lebih ditujukan
pada lembaga-lembaga dalam mana keputusan-keputusan di
ambii serta tata-caranya bagaimana keputusan-keputusan
itu tercapai, termasuk pula kriteria yang dipergunakan
("penemuan hukum").
Bahan yang disajikan ini diharapkan dapat berguna di
satu pihak bagi para golongan dibidang praktek sebagai
gambaran dari pada kenyataan hukum, dan di pihak lainnya
bagi ahli-ahli teori sebagai suatu dasar yang bersifat
empiris.
JILID I
Umum (bab 1). Didalam beberapa cacatan akan diberikan
data-data umum yang berhubungan dengan Suku Batak Karo,
data-data daerah dimana mereka ini hidup serta pertaliannya dengan penyelidikan lapangan ini, dimana
karya tulisan ini didasarkan.
Susunan masyarakat (Bab 2). Pada susunan masyarakat suku
Batak Karo terletak sistim kekerabatan sebagai dasarnya.
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Sendi utama didalamnya adalah kesatuan danpada ketiga
kategon kekerabatan, dalam mana semua sesama anggauta
masyarakat dan kelompok-kelompok danpadanya masingmasing merasa dirinya saling terikat satu dengan yang
lain. Setiap individu merupakan titik pusat dan kesa
tuan yang terbentuk oleh ketiga kategon tersebut. Demikian pula halnya dengan desa, yang menyatakan dirinya
keluar sebagai suatu kesatuan kehidupan yang bersifat
autonom, tetapi ternyata kedalam terbentuk sebagai ke
satuan d a n pada ketiga kategon tersebut.
Suku Batak Karo membedakan dirinya didalam lima kesa
tuan kekerabatan yang patnlinial {merga) , yang masingmasing terbagi lagi dalam kurang lebih enam belas kesa
tuan yang lebih kecil. Setiap orang Karo, karena kelahirannya, dengan sendmnya termasuk kedalam salah satu
danpada merga patnlinial tersebut, yang pada asasnya bersifat eksogami dan trejalmg satu sama
lain oleh hubungan-hubungan yang disebabkan oleh perkawinan-wman yang a-simmetns.
Dalain hubungan inilah tampak ketiga kategon hubungan
kekerabatan d a n pada suku Batak Karo sebagai benkut:
- seni-na: kesatuan asal patnlinial d i n - s e n d m (ego) ;
- andkberu: kesatuan asal d a n orang-orang yang mengawini wanita-wanita d a n golongan ego;
- kalimbubm
kesatuan asal d a n orang-orang yang membenkan wanita-wanita kepada golongan ego
untuk di^adian isten.
Ketiga kategon tersebut merupakan suatu kesatuan, yang
oleh suku Batak Karo diwujudkan sebagai "ketiga yang
lengkap" atau sangkep si telu ataupun vakut si
telu,
yaitu "ketiga yang erat terikat". Menurut pandangan suku
Batak Karo, kesatuan inilah yang merupakan syarat bagi
adanya suatu kehidupan bersama manusia menurut adat.
Ikatan-ikatan kekerabatan itu tidaklah semata-mata
bersifat perseorangan (mdividuil), akan tetapi цида
mencakup golongan yang berkerabat secara klassifikatons.
Dengan demikian dapatlah semua orang Batak Karo menghubungkan dirinya satu sama lain dalamsistim kekerabatan.

-440-

Dengan demikian maka setiap orang Karo merupakan titik
pusat dari pada sesuatu kesatuan ("tri tunggal") yang
terbentuk dan tersusun secara demikian, dan sekaligus
setiap orang Karo berikatan dengan sesama orang Karo
lainnya melalui salah satu bentuk kesatuan itu. Pun
masyarakat yang autonom, didalamnya terbentuk dan tersusun sebagai kesatuan dari pada ketiga kategori kekerabatan yang, terpusat pada kelompok asal patrilinial dari
pada pembangun desa.
Ketiga kategori tersebut diatas mewujudkan dirinya
kedalam tiga kelompok yang dapat dibedakan. Bagaimana
ketiga kelompok tersebut tersusun, tergantung kepada
masalah yang dihadapi dan orang-orang yang berkepentingan didalamnya.
Misalnya dalam suatu masalah yang menyangkut keluarga
seseorang. Disini tampak pengelompokan secara kategoris
disekitar orang tersebut yang berbeda dari pengelompokan
yang terdapat dalam masalah yang menyangkut desa. Dalam
hal ini terbentuk kelompok-kelompok yang lebih besar
yang terdiri dari seluruh anggauta masyarakat desa, yang
masing-masing berkelompok sesuai dengan hubungan kekerabatannya dengan anak taneh (garis keturunan patrilinial
daripada yang membangun desa).
Kesatuan dari pada ketiga kategori ini (sangkep
si
tetu)
dapat dianggap sebagai "masyarakat hukum", baik kecil
maupun besar jumlah anggautanya.
Hubungan dengan tanah (Bab 3). Seperti halnya dengan golongan penduduk lainnya di Indonesia yang berusaha dibidang
pertanian, maka demikian pulalah dengan suku Batak Karo,
dimana mereka untuk hidupnya tergantung dari pada tanah.
Hubungan-hubungan dari masyarakat dan hubungan dari pada
paraanggotanya masing-masing terhadap tanah, oleh suku
Batak Karo dinyatakan kedalam pelbagai istilah, yang
harus dianggap sebagai petunjuk untuk kategori-kategori dari pada tanah. Setiap kategori tanah mencakup
suatu kompleks dari pada wewenang (serta pembatasanpembatasan didalamnya), dan kewajiban-kewajiban.
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Berdasarkan pengistilahan (terminologi) masyarakat
setempat serta konsepsi-konsepsi yang tercakup didalamnya, disini akan diberikan suatu gambaran dari sistim
adat suku Batak Karo yang menyangkut tanah. Gambaran ini
tidaklah sesuai dalam semua segi dengan asas-asas dan
tata-susunan Hukum Adat, seperti yang dikemukakan dalam
ilmu pengetahuan Hukum Adat yang terdahulu.
Dalam pengertian-pengertian seperti: taneh kuta dan
taneh kesain tercermin wewenang masyarakat terhadap tanah.
Wewenang tersebut meliputi antara lain: (a) pada asasnya
ij in pengusahaan dan pengolahan tanah serta penikmatan
hasil tanah tersebut, merupakan hak yang diperuntukkan
bagi sesama anggauta masyarakat desa. Orang-orang yang
tidak termasuk masyarakat desa itu (orang-orang asing)
pada asasnya tidak termasuk didalamnya; (b) bagianbagian
tertentu dari tanah desa, sedikit banyak seca
ra tetap diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan
masyarakat desa; sehingga dengan demikian hanyalah kesatuan masyarakat desa itu sendiri yang dapat mengruasainya
(seperti misalnya lapangan-desa, daerah pemakaman, dsb.).
Dilihat dari segi hubungan masyarakat, tanah yang untuk
pertama kalinya dipergunakan oleh seseorang anggauta dari
masyarakat, dinyatakan sebagai taneh ЪиаЬ-ЪиаЬеп (= tanah
yang dipakai), yang artinya tanah milik masyarakat yang
pada mulanya hanyalah dipakai oleh orang tersebut. Tanah
yang dimaksudkan ini pada hakekatnya berada dalam keadaan
peralihan, yaitu dari tersiap sedianya untuk dipergunakan
oleh sesama anggauta masyarakat ke_ ketercadangkannya bagi
salah satu anggauta masyarakat.
Tanah yang telah lama dicadangkan oleh anggauta-anggauta masyarakat desa dapat dibedakan kedalam beberapa kategori, sebagai berikut:
- taneh salep-salepen
(tanah yang diperoleh dengan mem
ber! tanda-tanda batas pengolahan yang pertama kalinya)
- taneh peninggalen
(tanah yang ditinggalkan)
- taneh каЪгтЪиЬи (tanah dari kalimbubu)

-442-

- taneh
sunduten
- taneh tukiw (tanah yang dibeli).
Didalam peristilahan ini tercerminkan cara memperoleh
tanah dan asal mulanya. Pada asasnya terdapat pula didalam peristilahan tersebut wewenang (dan pembatasannya) daripada yang bersangkutan.
Wewenang yang terkandung dalam hubungan perorangan
(individuil) terhadap tanah, dinyatakan dengan istilah
yang menunjukkan sejauh mana tanah tersebut berpindah
tangán :
- kita muatsa (artinya: kita sendiri yang menggunakan),
yaitu: penggunaan tanah oleh yang bersangkutan dan
keluarganya yang mencakup pula pelbagai bentuk pengolahan tanah dimana bantuan-bantuan orang lain
dipergunakan (varon,
pemoken);
- kalak muatsa (artinya: orang lain yang menggunakan),
yaitu: tanah yang penggunaannya diperuntukkan bagi
seseorang yang lain karena tanah tersebut tidak dikerjakan sendiri (muat saja, melah, pertetu,
sèwa, meпгЫ) ;
- tanehta bas kalak (artinya: tanah kita dalam tangán
orang lain), yaitu: tanah yang secara tetap disediakan bagi orang lain (mutangken,
dayaken).
Saat pembagian tanah-tanah yang ditinggalkan oleh
orang tua dan nenek moyang, justru merupakan saat yang
cukup penting dimana, baik secara konkrit maupun dalam
arti yang formil, hubungan-hubungan daripada anggauta
masyarakat yang bersangkutan itu diungkapkan dan ditentukan isinya. Tindakan dari seseorang yang berhak atas
tanah warisan yang masih belum terbagi, terhadap tanah
ini, tindakannya disini akan dikenakan sanksi. Dalam
kesempatan ini akan diformalisir hubungan-hubungan terhadap tanah dari mereka yang berhak mengambil bagian dalam pewarisan, begitu juga hubungan dari mereka yang menerima tanah walaupun mereka tidak berhak untuk mengambil bagian dalam pewarisan.
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Pembagian tanah (Bab 4). Keseluruhan darxpada "barangbarang yang ditinggalkan" atau "wansan" adalah suatu
konsep rakyat, dimana suku Karo mengenalnya dalam isti-

lah yang tersendiri (tading-tadingen

dan tinading)

w a n s a n itu dibedakan kedalam barang

davat

dan

(ba-

rang yang diluar), barang manah dan barang pusaka.

Tanah

dilihat sebagai bagian terpenting danpada barang
darat.
Pembagian wansan termasuk didalam keseluruhan acaraacara yang lebih luas yang terdapat disekitar penstiwa
meninggalnya seseorang, yang disebut sebagai adat
katak
maté (adat bagi yang meninggal). Adat ini antara lain
meliputi: pembicaraan-pembicaraan yang bersifat formil
(runggun)
untuk penentuan dan penyerahan d a n pembayaran
adat (maneh-maneh
dan morah-morah);
penyelasaian-penyelasaian bersifat formil danpada kewajiban-kewajiban
adat dan hutang-hutang adat (utang—ido
adat);
serta pengaturaiv danpada kedudukan khususnya d a n yang meninggal
dalam masyarakat (penenen pudun, si néken,
dsb.).
Tanah sebagai bagian terpenting d a n wansan pada
asasnya tidak akan dibagi-bagikan
selama salah satu
danpada orang tua masih hidup. Kadang-kadang diadakan
pengaturan-pengaturan yang berkenaan dengan penggunaan
tanah oleh anak-anak masing-masing (distnbusi) .
Akan tetapi, juga setelah meninggal kedua orang tua,
ternyata tanah senngkali tetap tidak terbagi sama
sekali, atau hanya sebagian.
Hal ini disebabkan terutama sekali karena:
- sebab-sebab idiologis (selayaknya tanah tetap tidak
terbagi-bagi);
- sebab-sebab praktis (tidak adanya persesuaian pendapat
untuk mencapai suatu pembagian).
Dengan demikian maka tanah yang tetap tidak terbagi,
dalam prakteknya:
- dipergunakan sendin oleh masmg-masing yang berhak
(sebagai kelanjutan danpada pengaturan distnbusi) ;
- digumkan oleh mereka yang berhak atas pembagian tersebut secara bergilir
(bergèlèr);
- tidak dipergunakan.
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Jika ditentukan bahwa tanah itu akan dibagi, maka
pada asasnya hanyalah anak laki-laki yang berhak dalam
pembagian. Dalam deadaan-keadaan tertentu maka anak-anak
wanitapun dapat berhak atas suatu pembagian, yaitu
dengan cara "melakikan" (ditakiken)
(memberikan kedudukan sebagai anak laki-laki). Mereka inilah (anak lakilaki dan wanita yang "dilakikan") yang menentukan
apakah tanah akan dibagi atau tidak; tanah-tanah manakah yang akan dibagikan; dan kepada siapakah tanah-ta
nah tersebut akan dibagikan. Dalam hal ini diusahakan
tercapainya suatu persamaan nilai dari yang dibagikan.
Para anak wanita tidaklah dengan sendirinya berhak
atas peninggalan dari nenek moyang dan orang tuanya.
Disebabkan oleh perkawinannya maka para anak-anak wani
ta, bersama dengan suami-suami mereka, dimasukkan kedalam апакЪе и daripada kelompok kekerabatan patrilinialnya. Dengan demikian maka mereka mempunyai tugas
yang penting dalam mengusahakan suatu pembagian yang
dapat diterima oleh seluruh saudara laki-lakinya.
Mereka harus dapat berdiri "ditengah-tengah" dari
seluruh saudara laki-lakinya. Hal tersebut tidaklah
mungkin dapat mereka lakukan apabila mereka sendiri
berkepentingan langsungdalam pembagian tersebut.
Mereka pada hakekatnya berhak untuk diakai "sebagai
saudara wanita" dan "sebagai anak dari pada orang tua
yang sama". Hal ini berarti bahwa saudara laki-lakinya
pada asasnya akan mengijinkan mereka menggunakan tanah
untuk sementara waktu (kenyataannya untuk seumur hidup).
Hal ini dikenal sebagai pemeré.
Pembagian warisan dilakukan dalam perundingan yang
bersifat formil (runggun) dimana didalamnya terlibat
suatu kelompok orang-orang yang cukup besar jumlahnya,
yang dibentuk oleh golongan-golongan senina,
anakberu
dan каЪгтЪыЬи dari mereka yang berhak dalam pembagian
tersebut.
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Runggun: lembaga perundingan yang bersifat formil (Bab 5).
Pengertian istilah runggun dapat digambarkan sebagai
proses pelembagaan dari suatu permusyawaratan yang bersifat formil dan yang diarahkan untuk mencapai suatu
kesatuan pendapat dalam sekelompok orang-orang yang saling berkerabat sebagai senina, anakberu dan kalimbubu
(ketiganya disebut: sangkep si
tetu).
Proses pelembagaan ini terjadi diberbagai peristiwa
yang sifatnya berbeda-beda. Semua saat-saat penting
dalam kehidupan orang Batak Karo, ditandai dengan permusyawaratan formil (runggun): mulai dari suatu kelahiran
sampai ke hal kematian seseorang; dari pengakuan seorang
anak sampai ke pemecahan suatu pertikaian.
Sekalipun runggun dapat dianggap sebagai cara adat untuk memecahkan berbagaipertikaian, namun demikian pemakaian lembaga ini tidaklah saja terbatas untuk maksudmaksud yang demikian. Runggun ditaklah boleh dianggap
sebagai lembaga untuk memecahkan pertikaian semata-mata.
Pada semua runggun terletak suatu struktur yang sama
sebagai dasarnya, yang berhubungan dengan segi-segi prosessuil. Seperti halnya pada susunan daripada forum permusyawaratan fyang terdiri dari senina,
anakberu dan
kalimbubu) dan tugas serta peranaan daripada ketiga kelompok tersebut {anakberu: terutama bertanggung-jawab
untuk berlangsungnya permusyawaratan dan tercapainya
suatu mufakat; senina: pernilaian dari usul-usul dan
pandangan-pandangan yang diajukan; katimbubu: penguatan
daripada mufakat yang tercapai antara senina dan anak-

beru) .
Adat Batak Karo tidak mengenal orang-orang atau lembaga-lembaga yang khusus yang misalnya berkewajiban
untuk mengawasi atau untuk memelihara ketaatan-ketaatan
terhadap keputusan runggun; ataupun untuk mengenakan
sanksi-sanksi yang jelas pada ketidak-taatan terhadap
keputusan-keputusan runggun. Dalam gagalnya suatu runggun atau dalam hal'tidak ditaatinya keputusan-keputusan
yang telah tercapai dalam permusyawaratan tersebut, pada
saat ini badan-badan resmi dari pemerintahlah yang dide-446-

kati untuk mengatasinya. Kemungkinan untuk mengajukan
persoalan-persoalan ke instansi pemerintah itu terbuka
untuk mereka yang ingin mendapatkan haknya, dalam kesempatan ini hal itu akan dijelaskan sejauh mana berarti untuk proses pengambilan keputusan dalam lingkungan
adat.
Asas-asas yang merupakan dasar dari cara pengambilan
keputusan dalam suasana adat, akan dirumuskan kembali
khususnya untuk adat Batak Karo, dengan menggunakan
buah-buah pikiran baru yang berasal dari Indonesia.
Dengan menggunakan apa yang disebut sebagai "asasasas operasionil" (kepatutan, kelarasan dan kerukunan)
maka akan diperhatikan aspek-aspek penting dari beberapa permuf akatan yang tercapai dalam kasus yang akan
didapati dalam Jilid II.
JILID II
Kasus. Kasus yang ditempatkan disini adalah kasus yang
secara keseluruhannya mengandung teks, dari hal yang dibahas dalam tiga musyawarah (runggun).
Kasus ini merupakan suatu adstruksi dari pada aspek-aspek materiel· dan
prosesuil dari pada Adat Karo tersebut, seperti yang
dibahas dalam Jilid I.
Kasus I. Dalam kasus ini dibahas empat pokok:
- masih adanya "hutang-piutang adat" (utang-ido
adat),
yang masih harus dilunasi antara senina, anakberu dan
kalimbitbu dan yang meninggal dunia itu;
- siapakah yang harus menggantikan orang yang meninggal
dunia tersebut dalam kedudukannya sebagai penehen pudun
(ialah seseorang diantara anakberu yang didekati oleh
kaZimbubu, untuk penentuan perjanjian dalam suasana
upacara);
- siapakah yang akan menggantikan orang yang meninggal
dunia dalam kedudukannya sebagai si néken (ialah orang
yang mewakili golongan patrilineal-kerabatnya keluar)f
- kapankah upacara terakhir dalam serangkaian upacara-447-

upacara pamakaman itu akan diadakan (ngamburi
malem-malem).

lau

si

Kasus II. Setelah meninggalnya seorang janda yang berusia
80 tahun, maka didalam vunggun oleh para putra-putranya
ber sama dengan sent-na, anakberu (termasuk pula didalamnya putri tunggal dari pada janda yang meninggal itu)
dan kalimbubu mereka, ditentukanlah pembagian formi1
dari tanah orang tuanya dan tanah saudara laki-laki
ayahnya. Sebelum itu tanah tersebut tetap berada dalam
keadaan tidak terbagi.
Pada penentuan pembagian tanah itu, senantiasa muncul
pertanyaan-pertanyaan yang bercampur baur, seperti:
- siapa-siapakah yang termasuk berhak dalam pembagian
itu?
- dalam kedudukannya yang bagaimana?
- dan atas dasar apakah mereka dapat mengajukan haknya
atas pembagian tersebut?
Titik tolak pemikiran dalam hubungan ini adalah langsung (artinya tanpa diadakannya sesuatu perundingan dalam
hal ini) maka pada asasnya ke-4 putra laki-lakilah yang
berhak atas 'seluruh bidang-bidang tanah itu. Diputuskan
pula bahwa kedua putri dari saudara laki-laki ayahnya
dalam hal ini akan diperlakukan sebagai anak laki-laki
(dilakiken),
sehingga dengan demikian mereka turut dalam pembagian itu. Perlakuan ini sebagai pengakuan dari
hak ayah mereka yang telah meninggal.
Keenam anak yang berhak atas pembagaian tersebut memberikan tanah untuk dipergunakan sebagai "hadiah" (peme—
Pé) kepada:
- putri yang tunggal dari pada yang meninggal dunia tersebut;
- anak-anak (putra-putri) daripada kedua saudara wanita
dari suami janda yang meninggal dunia itu.
Setelah tercapainya persesuaian pendapat atas pembagian mengenai yang disebut bavang davat (ialah: tanah,
pohon-pohonan, dsb.) maka langkah yang berikutnya
ialah pembagian atas bavang rumah (ialah: karung-karung
beras yang dianyam, pakaian-pakaian serta sarung-sarung
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dari janda yang meninggal itu). Termasuk didalam pembagian ini ialah para putrì dari pada orang yang meninggal itu, para isteri daripada putra-putranya, para cucu
wanitanya serta para isteri daripada para cucu lakilakinya.
Kasus III. Dalam runggun ini dibicarakan pertikaian
mengenai tanah, yang terjadi karena sesuatu fihak menagih harga sewa ke pada fihak yang lain, yang berkenaan
dengan penggunaan dari suatu bidang tanah tertentu.
Pemakai tanah tersebut mengatakan bahwa sudah sejak dahulu dia-lah yang berhak atas sebidang tanah tersebut,
dan mempertengkarkan haknya berdasarkan pada alasan
tersebut. Dia tidak dapat menerima tuntutan dari pada
fihak yang lain, yang dinyatakan dengan penagihan pembayaran sewa tanah itu.
r
Karena penagihan tersebut dilakukan oleh seorang
wanita yang tidak berkeluarga, maka hal inilah yang
merupakan persoalan pokok dalam mencari pemecahan pertikaian itu.
Pembicaraan-pembicaraan tersebut terjurus dan terpusat pada pertanyaan sbb.: berdasarkan hal apakah wanita ini mengajukan tuntutannya, yang berupa penagihan
pembayaran sewa tanah itu. Apakah wanita ini mendasarkan tuntutannya pada haknya sendiri atas tanah itu,
atau apakah ia bertindak atas ñama saudara laki-lakinya
(yang tidak berada didesa, tsb.) dan yang menganggap ia
sebagai yang pada asasnya berhak. Pertanyaan-pertanyaan
tersebut tidaklah mempunyai hubungan-hubungan utama
dengan persoalan pembayaran sewa tanah tersebut diatas,
akan tetapi muncul suatu persengketaan yang telah berlangsung bertahun-tahun, antara wanita tersebut dengan
saudara laki-lakinya Jni terjadi karena ia tidak mau
menyerahkan tanah pembagian warisan orang tuanya kepada
saudara laki-lakinya.
Dalam runggun ini semua peserta (kecuali beberapa
orang) berpegang pada penegakkan Hukum Adat, yang sebagai berikut: pada asasnya hanyalah para putra (anak
laki-laki) yang berhak atas tanah warisan orang tua;
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dan merekalah yang bertanggung-jawab bagi saudara wanitanya yang belum berkeluarga. Dengan demikian maka anak
laki-laki itulah yang memberikan sebidang tanah kepada
saudara wanitanya itu untuk dipergunakan agar supaya
dengan demikian saudara wanitanya tersebut dapat mengatur kehidupannya sendiri.
Para peserta runggun menolak tuntutan penagihan sewa
tanah tersebut diatas, apabila wanita tersebut mendasarkan tuntutannya pada haknya sendiri. Mereka dapat
menerimanya apabila tuntutan itu diajukan atas ñama
saudara laki-lakinya, yang berarti pengakuan hak saudara
laki-lakinya atas tanah tersebut.
Dari pemikiran ini lahirlah gagasan untuk memecahkan
masalah tersebut (untuk sementara waktu), yaitu dengan
cara membiarkan penggunaan tanah itu oleh si pemakai
lebih lanjut sampai ke saat dimana saudara laki-laki
wanita tersebut akan mengambil keputusan yang tetap. Untuk tercapainya keputusan yang tetap haruslah wanita tersebut mengundang saudara laki-lakinya kembali ke desanya,
dan meminta ij in daripadanya untuk diperbolehkan menggunakan tanah tersebut.
Akhirnya wanita itu mangakui bahwa saudara laki-lakinyalah yang berhak atas tanah itu, namun ia menghendaki agar
supaya dengan segera sebidang tanah itu diberikan kepadanya untuk dipergunakan. Wanita tersebut menolak gagasan
yang diajukan oleh runggun dan juga tidak bersedia untuk
memberikan suatu konsesi apapun. Pembicaraan-pembicaraan
runggun tersebut tidaklah menghasilkan suatu persesuaian
pendapat dan pada akhirnya bubarlah mereka tanpa suatu
hasil.
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SUMMARY
The present study is the result of a field research of
law (adat law) of the Karo Batak and'of the social context in'which it operates, which we carried out for over
two and a half years between 1973 and 1978, mainly in
two village communities in the Karo Highlands, North
Sumatra, Indonesia.
In this study central moments of this unwritten law
are described: the relations of man to land (rights to
land) and the transfer of these throughout time to following generations (succession). The adat of this society lacks permanent bodies with "legislative" and "administering" authority; unlike in most descriptions of
adat law so far, minute attention is paid to the institution in which decisions are taken, to the way in
which this is done and to the criteria used in the process of decision-making ("finding law").
We hope that the material offered will be of use, on
the one hand to practicians as a description of legal
reality, on the other hand to theorists as an empirical
basis.

PART I
General (chapter 1). In. a few comments general information is given regarding the Karo Batak, the area in
which they live, and the field research on which this
description is based.
Social ordering (chapter 2). The ordering of social life
of the Karo Batak is founded on their kinship system.
Cornerstone here is the unity of the three categories of
kinship, in which all community members and groups of
community members know themselves related. Each individual is the centre of a unity composed of these categories. Even the village, which externally presents itself
as an autonomous social unity, is internally formed as
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an amalgamation of these categories.
The Karo Batak distinguish five ordering unities of
patrilineal kinship (merga) among themselves, each of
them subdivided in some 16 smaller unities. By birth
every Karo belongs to one of these patrilineal merga,
which are basically exogamous and which are interrelated by a-symmetric marriages.
Connected to this are the three categories of kinship
of the Karo Batak:
- senina: ego's own patrilineal unity of descent;
- anakberu: the unity of descent to which women of one's
own group are given in marriage;
- kalimbubui
the unity of descent from which women are
taken in marriage by members of one's own
group.
Together these categories form a unity which the Karo
refer to as "thè three complete" (sangkep si telu),
or
"the closely knit three" (rakut si tetu).
According to
Karo Batak this unity is the prerequisite for the existence of a human society according to adat. Because
kinship ties are not strictly individual but (classificatorily) extend to kin-groups, all Karo Batak can relate themselves to all others in terms of kinship.
Thus each Karo is the centre of a trinity composed in
this way, and at the same time he is related to every
other Karo in one of these three qualities. The village
society too, presenting itself externally as an autonomous unit, is internally structured as the unity of
the three categories of kinship, centred around the patrilineal descent group of the founder of the village.
These categories are materialized in three separate
groups which, as far as its members are concerned, vary
in composition according to the affairs in which and
the person (or group) around which they operate.
In family matters for instance, other people participate in the groups around an individual than in matters concerning the entire village society, in which the
much larger group of fellow-villagers, relating them-452-

selves to the anak taneh (patrilineage of the village
founder), are involved in the respective groups.
The unity of these three categories (sangkep si
telu)
may therefore be regarded as the "autonomous community"
which in fact can comprise a more or less exclusive
group of people.
Relations to land (chapter 3). Like the many other
agrarian groups of population in Indonesia, the Karo
Batak too largely depend on land for subsistence. The
Karo Batak express the relations to land of the community and of the separate community members in terms
that should be regarded as the denominations for categories of land, each of them comprising a complex of
authorities (and restrictions in these), rights and
obligations.
On the basis of the autochthonous terminology and
concepts included in it, a description will be given
of the folk system of the Karo Batak. This does not in
all respects correspond with the principles and the
sytem of adat law as they have been reflected in earlier adat law science.
The concepts of taneh kuta (lit.: village land) and
taneh kesain (lit.: land of the ward) enclose the authority of the community with reference to its land.
This authority includes among others: (a) that access
to the land, use of it and usufruct of land is basically reserved to (village) community members; in principle strangers are excluded from it; (b) that certain
parts of the territory are more or less permanently reserved for communal purposes, that only the community
as such can make use of them (village-square, burial
places, etc.).
From the point of view of the communal relation land
taken in cultivation by a community member is called
taneh buat-buaten
(lit.: land taken in use), i.e.: community land which initially this particular member of
the community can only make use of. This land is thus
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in the transition from being at free disposal of the com
munity and its members and being reserved by one of its
members.
Several categories can be distinguished among the lands
which have been reserved by individual community members
for a longer time, and with reference to which other mem
bers of the community cannot simply assert the same
rights:
- taneh satep-salepen
(land obtained by marking out, by
first cultivation)
- taneh peninggalen
(deserted land)
- taneh kalimbubu (land of the каЪътЬіои)
- taneh sunduten
(untranslatable) and
- taneh tukur (bought land).
The way of obtaining land, its origin and in principle
also the authority to land (and restrictions in it) of
those concerned are indicated in these denominations.
The authority, implied by the individual relation to
land, is expressed in the degree in which land is given
out of hand:
- kita muatsa (lit.: we use), i.e. the use of the land
by a person himself (and his family), also comprising
forms of cultivation in which others cooperate (raron,
pemoken);
- kalak muatsa (lit.: others use), i.e. the land is
placed at another person's disposal for cultivation; one
does not work on it oneself (muat soja, melah,
pertelu,
sèwa and menihi);
- tanehta bas kalak (lit.: our land with others), i.e.
the land is placed at another person's disposal more or
less permanently (mutangken,
dayaken).
The relations of individual community members are expressed in concreto and formally, and their contents are
indicated pre-eminently on the occasion of the division
of the land left behind by parents or ancestors. The individual acts of those entitled to a share regarding to
the land that as yet belongs to the undivided inheritance
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are sanctioned; the relations to the undivided land obtained by those entitled to a share and the relations
of those who are not entitled to a share but yet "receive" land are formalised then.
Division of land (chapter 4). The whole of "goods left
behind" or "legacy" is a folk concept for which the Karo
has his own terms (tading-tadingen
and tinading
respectively) and which is to be discerned into barang darat
(goods outside), barang rymah (goods in the house) and
barang pusaka (heriditary goods). Land is considered
the most important component of the barang
darat.
The division of a legacy is part of a complex of arrangements to be made at somebody's death which is referred to as "the adat for the deceased" (adat kalak
mate), among others implying: a formal deliberation
(runggun) for the determination and handing over of
(ceremonial) payments (maneh-maneh, morah-morah),
the
formal fulfilment of adat obligations and -debts
(utang-ido
adat),
and the arrangement of special qualities in the community formerly held by the deceased
(penehen pudun, si nêken, etc.).
Land, the most important component of the legacy, is
in principle not divided as long as one of the parents
is still alive; if necessary, arrangements are made regarding the use of the land by the individual children
(distribution).
But also after the death of both parents land often
proves to remain undivided (either all parental lands,
or certain fields only), firstly for ideological reasons
(land should remain an undivided unity), and secondly
for practical reasons (e.g. lack of unanimity to come
to division).
In practice the thus undivided land is:
- actually used by each of those entitled to a share
separately (continuation of the distribution arrangements)
- used in rotation by those entitled to a share
(bergètèr)
- not actually used.
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If it is decided indeed to proceed to division of land,
in principle only the male children are entitled to a
share. In certain cases female children (daughters) also
get entitled to a share by being "made into a man" (diЪакъкеп). Together they decide if and what land will be
divided and to whom it will be meted out. They pursue
a division in more or less equivalent shares.
A daughter (wife) generally is not entitled to a share
in her own right of the parental or ancestral legacy.
Because of her marriage she, together with her husband,
is considered a member of the anákbevu of her patrilineal kin group. As such she has an important function
in the accomplishment of an acceptable division between
her brothers, with respect to whom she has to take up a
"middle position". She could not do this if she was her
brothers' rival and had a direct interest in the divis ion.
However, she has the right to be acknowledged "as a
sister", "as a child of the same parents". This implies
that her brothers allow her to use in principle temporarily (in practice for life) a plot of land (pemerê).
The division of the inheritance is determined in a
formal deliberation (vunggun) in which a large group of
people is involved, composed of those who are entitled
to a share and their senina, anakberu and kalimbubu.
Runggun: the institution of formal deliberation (chapter
5). The concept of vunggun can be described as the institutionalised process of formal deliberation, directed
at the attainment of unanimity with a group of people
who, related to each other as senina,
anakberu and kalimbubu, form a community (sangkep si
telu).
This institutionalised process takes place at a considerable number of occasions of various nature. All important moments in the life of a Karo are marked by formal deliberation in runggun: form birth to death, from
the acknowledgement of a child to the settlement of a
dispute.
Although the runggun can be considered as the obvious
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means in the adat for the settlement of disputes, the
use of this institution is not at all restricted to this.
Runggun should not be identified with dispute settlement
only.
All vunggun have the same basic structure with reference to their procedural aspects like the structure of
the forum of deliberation (the senina,
anakberu and kattmbubu as a unity) and the function and role o'f the
three groups {anakberu: primarily responsible for the
course of the deliberations and the attainment of unanimity; senina· appreciation of proposals, ideas; katimbubu: confirmation of the unanimity attained between
senina and anakberu).
The adat of the Karo Batak does not supply specific
people or bodies commissioned to check or take care of
the fulfilment of runggun decisions, or explicit sanctions of non-fulfilment. At present bodies of the (national) authorities may be appealed to in case of an unsuccessful runggun or non-fulfilment of unanimous runggun decisions. Although this alternative is not restricted to these cases only, but is accessible in any case
in which someone seeks justice, the appeal to official
bodies is only discussed her so far as it is relevant
for decision-making in the sphere of the adat (in village life).
The principles underlying the way of decision-making
in the sphere of the adat are reformulated for Karo Batak on the basis of recent Indonesian ideas in this
field.
By means of the so-called "operational principles"
(kepatutan,
lit.: propriety; kelarasan,
lit.: harmony;
and kerukunan,
lit: peacefulness) material aspects of
some of the decisions in the cases incorporated in Part
II, will be discussed.
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PART II
Cases. The cases incorporated contain the almost complete text of what has been discussed in three cases of
formal deliberation (rung'gun); this as an illustration
of the material and procedural aspects of the subject
of the Adat Karo, dealt with in Part I.
Case I. In this case four points are under discussion:
- are there still any "adat debts or -demands" (utangido adat) which have to be settled among the senina,
anakberu and kalimbúbu of the deceased;
who will succeed the deceased in his quality of penehen
pudun (i.e. the one among the anakberu to whom the kalim—
bubu turns to make appointments in the ceremonial sphere);
- who will succeed the deceased in his quality of si- néken (i.e. the one who represents the patrilineal group to
the outside world);
- when will the last in the series of funeral ceremonies
be held (пдатЬигг tau si таЪет-таЪет).
Case lí. After the death of an 80-year-old widow her sons,
their senina,
anakberu (among whom the only daughter of
the deceased) and kalimbubu decide in runggun to divide
formally the land of her husband and his younger brother,
between whom hitherto the land in question had not been
divided.
In the determination of a division the following questions are intertwined: who should have a share, on what
title ane with reference to what (what can be claimed by
them). It is assumed (that is, without a special discussion) that in principle the four sons are entitled to all
land. It is decided to have both classificatory daughters
of the deceased share as sons (dilakiken)
(in acknowledgement of the claims of their long before deceased father).
The six people thus entitled to a share give land as a
pemerê ("gift") in the use of:
- the only daughter of the deceased;
- the children of both sisters of the husband of the deceased.
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After unanimity has been reached with reference to
the division of the barang darat (land, trees, etc.),
they proceed to the division of the barang mmah: woven
rice bags, clothes and shawls of the deceased. This
particularly concerns the daughters of the deceased,
the wives of her sons, her granddaughters and the wives
of her grandsons.
Case III. In this vunggun a dispute about land is dis
cussed which has arisen because one person started to
ask payment of rent from another person for the use of
a certain field. The user claims to have had a rigt to
the land of old, and conseguently resists the right in
corporated in the demand of payment of rent.
The fact that the demand for rent is done by an un
married woman becomes the central theme in the .search
for a solution to the problems that have arisen.
The deliberations came to a head in the question on
what she based her demand of payment of rent: did she
make the demand on account of a claim to the field in
her own right, or did she act on behalf of her brother
(who is not present in the village), regarding him as
the rightful claimant?
This question is not primarily concerned with the
rent issue discussed here, but stems from a much older
dispute between the unmarried woman in question and her
brother, to whom she did not want to return the land
accorded to him in the division of the parental legacy.
Almost all of the members of the present гчтддип took
the position - according to adat law - that in princi
ple only the son is entitled to the parental land and
that he is responsible for his unmarried sister, by
giving her land in use so that she can support herself.
The members of the vunggun refuse to accept his sis
ter's demand for payment of rent if she bases it on a
claim to the field in her own right; they respect her
demand if it has been done in the name of her brother,
that is as an expression of his rights to the land.
From this thought comes the tentative proposal to
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solve the problems by allowing the present user to make
further use of the land until, on the woman's invitation, her brother will return to the village and take a
final decision, on which occasion the woman may ask her
brother to allow her to use the land.
Finally the woman acknowledged that it was her brother
who is entitled to the land, yet she wants to have the
land at her disposal immediately. She refuses to accept
the proposal in any other way. The deliberations do not
lead to unanimity and in the end the runggun breaks up
with nothing achieved.
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WOORDENLIJST
adat

richtsnoer voor samenleven,
traditie, gewoonte, recht,
ceremonie

anakberu

i.h.a. vrouwnemer(s)

-

(njinangkip/fsjiperdermï

de anakberu door huwelijk:
SiHu; DaHu; enz.
- de anakberu door geboorte:
SiCh; DaCh; enz.

-

ipupus

-

tua
taneh/kuta

-

singevana

- onafeberu-woordvoerder in
runggun

-

rrenteri

- de anakberu

- de senior

anakberu

- de senior anakberu van de li
neage van de anak taneh in
een dorp

van een

anakberu

anak

- ^ind(eren), zoonis), dochter(s)

-

kuta

- dorpsgenoten, dorpelingen

-

taneh

- nakomeling(en) van de dorps
stichter

avi h/avi- h-avi. h

- overleg, overleggen

атоп

- samenwerkingsverband in de
landbouw

Ъеге/Ъете-Ъете/ЪеЪе е

- 1. merga van moeder
2. SiCh, HuSiCh, enz.

bangsa

- nakomeling(en) van de dorps
stichter

bapa

taneh

- (classificatorische) vader:
Fa, FaBr, enz.
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bcœang

- goed, goederen

- ¿tarât

- goederen buiten het huis

- vvmdh

- goederen in het huis

-

- "erfgoederen"

pusaka

bengkila

- FaSiHu, enz.

benih

- (rijst)zaaigoed

berge 1er

- bij toerbeurt gebruiken
van onverdeeld land

beru

- {s\ib)merga

bibi

- MoSi, FaSi, enz.

binuccng

- (sxih)merga van vaders moeder

buat-buaten

- tijdelijk gebruiksrecht van
grond

bnjur

- goed, rechtvaardig, passend,
redelijk

bupati

- districtsbesuurder

camat

- subdistrictsbestuurder

damai/damé

- verzoenen, verzoening

dayaken

- verkopen

dibata

ni

idah

van een vrouw

- (lett.: "de zichtbare godheid"): de kalimbubu

di laki

- man

diberu

- vrouw

dilakiken

- (bij verdeling van nalatenschap:) het als man rekenen
van een vrouw

erban

taka

- (in nalatenschap:) de delen
vaststellen, verdelen
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erpangir

ku lau

- ceremoniële haarwassing

gerbten

- schedelhuisje

hak

- recht

hak тіігк

(indon.)

- "eigendom", "bezit"

hak pakai

( indon.)

- gebruiksrecht

hakim

- rechter

hukum adat

- adatrecht

гтра

- O MoBrDa; O FaSiSo

гтраl-huwelij
isi

к

- de bewoners van een jabu:
gezin; ook: geoderen in de
jabu: huisraad

jabu

- woonafdeling in meergezinshuis; (eengezins)woning; gezin (ouders en kinderen)

¿abu

jabu

- huwelijk tussen MoBrDa en
FaSiSo

sada bapa

jabu sada

nini

- (lett.: gezin van één vader)
de gezamenlijke gezinnen van
de zoons van één vader
- (lett.: gezin van één grootvader) alle gezinnen van de
mannelijke nakomelingen van
een mannelijke voorouder

jambur

- mannenverblijf

jayo

- onafhankelijk, zelfstandig
(van een gezin)

¿ual/menjual
¿ual

(indon.)

sun

juma/juma

- verkopen
- (sun: afgedaan, besloten, uitgewerkt) definitief verkopen

tuhur

- droge akker
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kabupaten
kalak

- district
- 1. mens(en), lieden
2. buitenstaanders

kalimbubu

- i.h.a. vrouwgever(s)

- si

- de kalimbubu door huwelijk:
WiFa, WiMo, WiBr, WiSi, enz.

perdemui

- si

- de kalimbubu door geboorte:
MoFa, MoMo, MoBr, MoSi, enz.

mupus

- tua/ Ъепа-Ъепа
- taneh/kuta/'simaj'ek

- de senior
lulang

kalimbubu

- de senior kalimbubu van de
lineage van de anak taneh
in een dorp

- puang

- de kalimbubu
bubu

kecamatan

- subdistrict

kempu

- 1. kleinkind(eren)

van een

kalim-

2. (sub)mer^a van MoMo
kepala
kepala

kampung
vipê

- dorpshoofd
- lineage-hoofd

kerangen

- oerwoud

kesain

- 1. wijk
2. dorpsplein
- volledig

kuh
küh

sangkep

- volledigheid van de drie
verwantschappelijke categorieën

kuta

- dorp

los

- (afgeleid van loods) overkapt deel van het dorpsplein
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maneh-maneh/morah-morah

- adatbetalingen in geval van
overlijden

Mahkamah Agung

Hoge Raad

mema

MoBr, WiFa, enz.

marni

MoBrWi, WiMo, enz.

mbagi/mbagiken

verdelen

mbal-bal

braakliggende grond

mbal-bal

usang

permanent braakliggende grond

melàh

deelbouw

тепъкг

gebruik van grond tegen betaling van zaaigoed (benih)

merg a

"clan", verwantschappelijke
ordeningseenheid

merga si

lima

(h-h)

de vijf merga: het Karo Batakse volk

mpuna

bezitten

muat

nemen; gebruiken

mulih

terugkeren, (echt)scheiden

musyawavah

proces van gemeenschappelijk
overleg gericht op eensgezind besluit

mutangken

"verschulden", in pand geven

nabéi

verzoening tussen anakberu
kalimbubu

nalep

(lett.: een teken plaatsen)
ook:_ ontginnen

nandé

moeder; Mo, enz.

nini

(over)grootouder(s)
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en

nebus

- inlossen (een pand)

nèwa

- huren

ngemo

- het tegen betaling verrich
ten van landarbeid

panggung

- sawah van 12.000 m 2

peken

- moestuin, boomgaard

pemeré

- (van mera geven) "gift"

pemoken

- het doen verrichten van
landarbeid tegen betaling

penehen

pudun

- "degene aan wie de knoop
getoond wordt", diegene der
anakberu tot wie de kalimbubu zich kan richten

Vengadilan

Щеде і

- overheidsrechtbank (eerste
aanleg)

Pengadilan

Тгпддг

- overheidsrechtbank (hoger
beroep)

penghulu

- "hoofd" (van een dorp, wijk,
huis); mannelijke nakomeling
van de (dorps-, wijk-, huisstichter)

penjayon

- een veld geven om als gezin
zelfstandig (jayo) te kun
nen zijn

perdamaian

(indon.

- verzoening

pertelu

- deelbouw (1/3 - 2/3)

pulo

- (lett.: eiland) moestuin,
boomgaard

Raja

Berempat

- Viervorsten
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rakut

si

têtu

de "drieëenheid": van
anákberu-kalimbúbu

senina-

varón

in aïOn-verband de grond (laten) bewerken

reba

moestuin, boomgaard

vipê

unilineale afstammingsgroep

rumah

huis, wijk

rumah adat

meergezinshuis

runggun

proces van formele bespreking binnen de sangkep si
tetu gericht op eensgezinde
besluitvorming

sabah/sawah
sada

(indon.)

bevloeid rijstveld

arih

sangkep

si

eensgezindheid
telu

de " d r i e ë e n h e i d " van senina—
anakberu-kalimbübu

sembuyak

lineage-genoten van dezelfde
sexe

senina

(sub)merkel-genoten van dezelfde sexe

-

sipcwibanen

degenen wier vrouwen zusters
zijn

-

sipemerèn

degenen wier moeders zusters
zijn

-

kuranan

de senina-woordvoerder in
runggun

serahken

formeel toekennen; toewijzen

sèwa

huur
lett.: de rijke; in sommige
streken: mannelijke nakome-

sibayak

-Abi-

si -itadingken

lingen van de dorpsstichter
- hetgeen werd nagelaten

s-ilih

- WiBr, SiHu, enz.

si néken

- degene die ondertekent;
vertegenwoordiger van een
groep van patrilineale verwanten

solar/soler

- de (s\ib)merga
moeder

simpit

- gevlochten zak; inhoudsmaat
(+ 30 kg ongebolsterde rijst)

tading-tadingen

- het nagelatene, de nagelaten
goederen

tanda

- (merk)teken

taneh

- grond, land

- bapa

- door de ouders ontgonnen
grond;van vader geërfde
grond

- buat-buaten

- gemeenschapsgrond ten aanzien waarvan men individueel gebruiksbevoegdheid
heeft

- iberé

- (ten gebruike) gegeven land

- kalimbubu

- land afkomstig van de kalimbubu

- kesain

- wijkgrond; gemeenschapsgrond

- kosong

- (letti: leeg land) niet geindividualiseerde grond

- kuta

- dorpsgrond; gemeenschapsgrond
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van moeders

taneh

lapang

- dorpsplein

-

mbal-bal

- braakliggende grond

-

mm

- door grootouders ontgonnen
grond; van grootvader geerfde grond

- mm

-

паг

- van de voorouders overge
ërfde grond

репгпддаЪеп

- achtergelaten grond

pusaka

- land afkomstig van de voorouders, "erfgrond"

salep-salepen

- ontgonnen grond

sunduten

- land door de ouders van de
jongen ter beschikking gesteld aan het meisje in gevan van
-huwelijk (Fa
SiSo met MoBrDa)

tukur

- gekocht land

tapak

- erf

tinading

- nakomeling(en); nalatenschap

turang

- (sub)mer<7a-genoten van tegengestelde sexe

turang-impal

- O FaSiDa, enz.
O MoBrSo, enz.

turangku

- WiBrWi; HuSiHu, enz.

tutup

- (van ertutuv.kennismaken,
nismaking) vaststelling van
de verwantschappelijke verhoudingen tussen twee individuen

tutur

si

waluh

- de "achtvoudige verwantschapsterminologie", de acht
verwijzings- en aanspreek-469-

verwij zings- en aanspreektermen
urung

- dorpenaffiliatie

utang

- schuld
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Genealogie Casus II
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CORRIGENDA
49, regel 17 van boven: "resulteert in een vaststelling van trekkingen..." moet zijn:
"resulteert in een vaststelling van verwantschapsbetrekkingen. ... ".
86, regel 18 van onder: "wieden van vee" moet zijn:
"weiden van vee".
89, regel 1 van boven: "-verhuur, enz....": deze
regel moet niet gelezen worden.
110, regel 11 van onder: "De aron bewerkt om de andere dag het veld van een van de leden" moet zijn:
"De arem bewerkt iedere dag het veld van een der
leden".
112, regel 17 van boven: "men" moet niet gelezen worden.
129, regel 2 van boven: "tot behoren" moet zijn: "te
behoren".
274, pass. 67, regel 2: "overlegt" moet zijn "overlegd";
pass. 69, regel 1: "Als we" moet zijn: "Als we
hem".
291, regel 2 van boven: "Sigarimbun" moet zijn "Singarimbun".
464, woordenlijst: tussen kabupaten
kaka - oudere broer/zuster.

en kalak

invoegen:

257, regel 3 van boven: "benamingen" moet zijn: "beamingen" ;
regel 14 van boven: "0.11-119" moet zijn: "C.II49".

STELLINGEN van H.M.C. Slaats
bij het proefschrift "Grondenrecht en zijn
verwerkelijking in de Karo Batakse dorpssamenleving"
1.

Bij de voorbereiding van het Nieuw Burgerlijk Wetboek werd gepleit voor meer ruimte ten gunste van
het uit het volk emanerende recht (volksrecht)
naast het door de overheid gepositiveerde recht.
Terecht wordt in die pleidooien het volksrecht
benaderd als een zelfstandig type van recht dat
voor zijn gelding niet afhankelijk is van legitimatie door de wet.
(Hand. II 52/53, p. 2865-2879; Bijl. Hand.II
54/55, 3766, no.5)

2.

Het is bedriegelijk te veronderstellen dat de kracht
van volksrechtelijke instellingen kan worden afgemeten aan het aantal malen dat samenlevingsgenoten
daaraan de voorkeur geven boven een daarvan afwijkende wettelijke regeling.
(E.M. Meyers, De Betekenis der burgerlijke
Wetgeving in de huidige Samenleving, Rede,
1927:14)

3.

In de beoefening van menswetenschappen worden te
vanzelfsprekend westerse maatstaven als universeel
beschouwd.

4.

De omschrijving in de "dikke van Dale" van het begrip
adatrecht als: "gewoonterecht der inlanders en oosterlingen in Indonesië" is bij de huidige stand van wetenschap van volksrecht zowel als van volkenrecht
niet te verantwoorden.
(van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse
Taal, tiende en geheel opnieuw bewerkte en
zeer vermeerderde druk door Dr. C. Kruyskamp,
1976, deel I, p. 58)

5.

Verlaging van de leerplichtige leeftijd betekent
verdere inperking van ouderlijke verantwoordelijkheid.

liet woord "verwantschappelijk." dient te worden
opgenomen in de Nederlandse woordenboeken.
De academische wereld blijkt te worden bevolkt
door tal van analfabeten, indien men uitgaat
van de frequentie waarmee vakgenoten elkaar
verwijten niet te kunnen lezen of te kunnen
schrijven.
Stellingen bij een proefschrift zijn voornamelijk van nut voor degene die stellingen
bij een proefschrift maakt.

STELLINGEN van Μ.К. Portier
bij het proefschrift "Grondenrecht en zijn
verwerkelijking in de Karo Batakse dorpssamenleving"
Artikel 2 lid 1 van de Indonesische Huwelijkswet
van 1974 sluit de geldigheid uit van een huwelijk
volgens adat(recht), tenzij onder kepercayaan
(ge
loof) ook adat wordt begrepen waartegen echter be
zwaar bestaat.
De Karo Batakse vrouw aan te duiden als
"jurally
inferior"
(Masri Singarimbun, 1975:42,192) is
even ongenuanceerd als haar geëmancipeerd te
noemen.
De werkwijze van overheidsrechtbanken in Indonesië
werkt geschilbeslechting in de dorpssfeer in de hand.
Onopvallendheid kenmerkt de aanpassing van de
Indische Nederlanders in de Nederlandse samenleving.
Het is niet rechtvaardig om voor de verontrustende
achteruitgang van 's werelds houtbestand de verantwoordelijkheid te leggen voornamelijk bij locale
kleinverbruikers in derde-wereld landen.
De aanhoudende pogingen van goedwillenden om het
jeugdboek op een hoger plan te brengen en stereotype beeldvorming tegen te gaan, hebben niet kunnen
verhinderen dat Arendsoog tot op heden nog hoog in
de top-tien staat.
De praktijk in Nederland van de laatste tien jaren
leert, dat een huwelijksband tussen onderzoekers
van volksrecht tot vruchtbare resultaten leidt.

8.

Het aantal over alternatief tuinieren handelende
werken in iemands boekerij is omgekeerd evenredig
aan de hoeveelheid voor consumptie geschikte
knollen in zijn tuin.

