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1.

Waar het staatsgezag nog zwak is en de organen, die dienen tot
bescherming en handhaving van het recht, niet in voldoende mate
aanwezig zijn, is eigenrichting niet verboden. Hier treedt men
offensief op en tracht zich, zonder tusschenkomst van de bevoegde
macht, recht te verschaften, door een aanval op eens anders persoon
of vermogen. Zoo kan dan ook de schuldeischer, om zijne schuld-
vordering voldaan te krijgen, goederen van zijnen schuldenaar, tegen
diens wil, wegnemen. Nog meer zelfs. Bij het schuldrecht geldt,
gelijk bij audere zaken, het solidariteitsstelsel, het beginsel dat de
familie, de gemeente, en elk harer leden voor elkander instaan,
aansprakelijk zijn voor elkanders handelingen. Is het dus den crediteur
niet gelukt, zich van de goederen van den debiteur-ze]ven meester te
maken, dan staat het hem, krachtens dit beginsel, vrij , de hand te
leggen op de bezittingen van een ander. Ziehier eenige voorbeelden van
deze eigenrichting bij de volken van den Indischen Archipel. //Wanneer
iemand'/, aldus deelt Dr. Eiedel van de Kei-eilanders mede, «in
weerwil van zijne belofte, zijne schulden niet voldoet, heeft de schuld-
eischer het recht, hem zooveel van zijne goederen te ontnemen, als
de verschuldigde som groot is, tot dekking hiervan// '. Bij de
bewoners van Babar bedient men zich van een dergelijk middel,
om, -bij onwil van den schuldenaar, betaling te erlangen. In som-
mige dorpen gaan dan namelijk eenige afgevaardigden van den
schuldeischer naar den tuin van den schuldenaar, waar zij, door
het aanbrengen van verbodsteekenen, een, aan de grootte van de

Riedel, De sluik- en kroesharige rassen tussohen Selebee en Papua, blz. 227.
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schuld geëvenredigd, aantal kokos- en andere boomen in bezit
nemen >. Hetzelfde gebruik bestaat ook op de groep van Leti-
Moa-Lakor * en op Ceram. Op laatstgenoemd eiland worden, wanneer
de schuldenaar-zelf geene aanplantingen heeft, door den schuld-
eischer op de aanplantingen van een van diens bloedverwanten , of,
bij ontstentenis van bloedverwanten, van een van diens dorpsge-
nooten , beslag gelegd *. Niet minder karakteristiek is het volgende
bericht omtrent de bewoners van Loewang-Sermata: //Alle schulden,
ontstaande door leeningen of door koop en verkoop, worden behoorlijk
betaald. Is iemand nalatig, dan heeft de schuldeischer het recht,
buiten de hoofden om, zich meester te maken van zijn vee, huizen
en gronden. Bezit hij niets, dan neemt de schuldeischer het noodige
van een anderen negari- of dorpsgenoot, die de quaestie verder met
den schuldenaar moet afmaken// «. Ook op het eiland Wetar (vulgo
Wetter) worden schuldzaken nimmer voor de hoofden gebracht.
Heeft iemand wat gekocht, met belofte dit na één of twee oogstjaren
te betalen, en zijn woord niet gehouden, dan kan de crediteur* zich
voldoening verschaffen, door iets, een buffel bij voorbeeld, van een
anderen negarigenoot, onverschillig wie dit zij, te bemachtigen «.
Van de Galela- en Tobeloreezen vermeldt dezelfde schrijver, aan
wion|de voorgaande berichten ontleend zijn: //Wenn A seine Schuld
nicht an B bezahlt, so entnimmt dieser von C einige Güter,
welche etwa den Werth der Schuld haben//, welke goederen hij
echter niet behoudt, doch bij den kimalaha, het hoofd, deponeert,
die de zaak dan verder onderzoekt'. Evenzoo bestaat bij de Papuwa's
van de Geelvinksbaai, bepaaldelijk bij de Noeforeezen, het gebruik
om, als men eene schuldvordering niet voldaan kan krijgen, goederen
aan een derde te ontnemen. Oorspronkelijk zal deze zeker wel iemand
zijn geweest, die solidair aansprakelijk was voor de handelingen van
den eigenlijken schuldenaar, en moeten dein beslaggenomen goederen
stellig rechtstreeks tot delging der schuld hebben gediend. Nu is
echter de bedoeling van het gebruik eene andere. Ziehier toch het-
geen de Zendeling Van Hasselt daaromtrent mededeelt. //Een middel,
om kwade betalers tot hunnen plicht te brengen, is het zooge-

» Riodol, O. o., blz. 344.
» Riedel, O. o., blz. 382.
* Riedel, O. o., blz. 127. , . .
» Riedel, O. o., blz. 319—320.
• Riedel, O. c , blz. 435—436. . '"
? Riedel, Galela- uud Tobelorosen, Zeitsohr. für Ethnologic, jaarg. XVII (1885),

bis. 74.
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naamde JÖÖ«, dat is: vangen. Wanneer iemand aan een ander iets
geleend heeft en deze niet betaalt, gaat de schuldeischer niet bij
den schuldenaar, maar bij een ander, en haalt eenig voorwerp uit
diens huis, bij voorbeeld eene staaf ijzer, eene koperen schaal, of
iets dergelijks. Dit weghalen geschiedt in overleg met den eigenaar,
die schijnbaar er niets van weet, en nu een groot misbaar maakt en
klaagt, dat hij door de schuld van een ander benadeeld wordt. De schul-
denaar, die aldus voor het geheele dorp is te schande gemaakt, betaalt
spoedig. Wordt op die wijze een slaaf gevangen, dan is het rumoer
erger; hoe meer leven, hoe spoediger de zaak in het reine komt'/ *.

Doch niet alleen bij de minder beschaafde volken, ook bij de
zooveel meer ontwikkelde Maleiers en Javanen is eigenrichting bij
liet schuldrecht niet onbekend. Wanneer bij de Menangkabausche
Maleiers van Midden-Sumatra in eene schuldzaak de schuldenaar in
gebreke blijft aan zijne verplichtingen te voldoen, heeft de schuld-
eischer het recht diens goederen in beslag te nemen, «tot zich te
trekken//, &zr?'£, gelijk de Maleier dit noemt». Deze inbeslagneming
nu, dit tarik, kan geschieden hetzij door tusschenkomst van de
bevoegde macht, foW^-wra^ ' *, hetzij zonder die tusschenkomst, en
dan of met geweld, for?'£-g/o£tt, 61' door list, (fan>(--«ö«̂ /?:wtoj. In
geen geval mag echter het tarik plaats hebben voordat alle pogingen,
om de schuld binnen te krijgen, zijn beproefd, en het stellig blijkt,
dat de schuldenaar onwillig is, om de zaak te vereffenen. Volgens
de adat moet men eerst beginnen met den debiteur te manen. Wil
hij na deze aanmaning niet betalen, noch de zaak aan het oordeel
van de orang-patub, de waardigheidsbekleders en aanzienlijken " ,
onderwerpen, noch betaling beloven, krijgt men geen bericht, noch

* Van Hasselt, Qedenkboek van een vijfentwintig-jarig zendelingsleven op Nieuw-
Guinea, blz. 54.

• Zie voor het volgende: Van Hasselt, Volksbeschrijving van Midden-Sumatra,
blz. 228—229, eu Indisoh Weekblad van het Recht, jaarg. XVII (1879), NA 813,
blz. 14—16. Vergelijk ook: N». 817, blz. 31—32, on N°. 825, blz. 61—62.

•o) Mr. Maolaine Pont geeft (Iudisoh Weekblad van het Recht, N». 813, blz. 16,
kol. 1) van het to-ïi-usW eene eenigszina andere verklaring. Wij hebben hier de
voorstelling van den Heer Van Hasselt (O. c., blz. 228) gevolgd.

" Tot de oran r̂-paJuft of ura«sr-paftü, zooals de Menangkabaueoho uitspraak luidt,
behooreu "de uran^-am^-d/inys, de waardigheidsbekleders in do suku (de panghulu,
malim, manti en dubalang), voorts de ura?j</-u^am5, de geestelijkheid (de imam,
katib, bilal, pakiö en labai), en eindelijk do uran^-tjatftfg-jxinc&ii, dat zijn zij die,
vertrouwd met de adat, zicli onderscheiden door ondervinding en welbespraakt-
heid, eigensohappen die meestul gepaard gaan met meerdere gegoedheidu (Van
Hasselt, Volksbeschrijving van Middeu-Sumatra, blz. 189).
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eenige toezending, noch een brief, terwijl er ook geene wettige

verhinderingen of beletselen kunnen worden aangevoerd ' » , dan

kan tot eene der zooeven genoemde wijzen van liet tarik worden

overgegaan ' *. Zijn deze formaliteiten echter niet in acht genomen,

dan is het tarik onrechtmatig, en geldt de regel: //«a/«^. ?««£«»

É??V«M»foM#?i, *«&ẑ  &m"£ rfjpM&M^a»'/, dat wil zeggen: "is er iets

verkeerds gegeten, dan worde (liet gegetene) weder uitgebraakt, is

er verkeerd (onrechtmatig) getarikt, dan worde (het getarikte) terug-

gegeven// i*. Overigens mag men bij het tarik ook op de goederen

van anderen, mits personen die solidair aansprakelijk zijn voor de

handelingen van den schuldenaar, de hand leggen, hetgeen vooral

schijnt te gebeuren, als partijen tot verschillende kampongs, wijken

of dorpen, behooren " \ In dat geval volgt er eene klacht van hem ,

wiens goederen getarikt zijn, waarna samensprekingen en onder-

handelingen tusschen de hoofden der beide kampongs plaats hebben,

die tot beëindiging der zaak, teruggave van het getarikte tegen

betaling der schuldvordering of tegen borgstelling, leiden ' **. — Wat

" Tot die wettige verhinderingen of beletselen, die samengevat worden onder
den nanm van Aarfjat, worden gerekend neen sterfgeval in de familie, fcanwtówm,
zware regen gedurende een ganschen dag, ud/on ZoW frtAari, onrust in het land,
sajroM mm iu/ta (faZam nej/art, hoogwater, zoodat de rivieren niet konden worden
overgestoken, ai;te ^adon^, en dergelijke» (Van Hasselt, O. c., blz. 229).

'* De in den tek9t bedoelde adatregel luidt woordelijk: "Adapun tarik itu tiga
behagi, pertama tarik-usul, kaduwa tarik-tjabu, katiga tarik-sangkutan. Maka
boleh dilakukan kemudijan deri pada tuuggu tangga anggan ija berbajar, atau
anggan ija berpatub, atau berdjandji tijada, mendapati BOIO tijada, kiriman tijada,
surat pun tijada, hadjat pun tijada".

i* Ook zegt men korter: nsaZoA fan'& /«enjwnAaJs&an'i, dat is: "die verkeerd
(onreohtmatig) tankt, geve (het getarikte) weerom". Het spreekt vanzelf dat men
ook onrechtmatig tarikt, zoo de schuldvordering ongegrond is. Ook dan is natuurlijk
de adatspreuk van kracht. — Terloops zij hier opgemerkt dat het geheel onjuist is,
blijkbaar een lapsuB calami, als de Heer Neumann (Nota betreffende de land-
sohappeu Mapat Toeuggoel en Moeara Soengei Lolo VI Kota, Tijdschr. v. InJ.
T. L. eu Vk., dl. XXIX, blz. 59) deze spreuk, als op het reoht van appel betrek-
king hebbende, citeert.

is Onder lieden van dezelfde kampong, wijk of dorp, zegt Mr. Maolaine Pont
(Indisch Weekblad van het Reoht, N». 813, blz. 16, kol. 1) heeft nooit tarik
plaats. Uit hetgeen do Heer Van Hasselt mededeelt, zou men echter moeten op-
maken , dat dit wel het geval is, hetgeen ons ook waarschijnlijker voorkomt.

«» Volgens Mr. Maclainc Pont (Indisch Weekblad van het Recht, N«. 813,
blz. 16 , kol. 1 en 2) mogen alleen buffels en runderen getarikt worden. Is deze
voorstelling juist (wat, uit hetgeen wij uit de mededeelingen van den Heer Van
Hasselt meenon te moeten opmaken, niet geheel het geval Bchijnt te zijn), dan
hebben wij hierin slechts eene, in den loop der tijden ontstane, beperking van
het reoht van tarik te zien. Ongetwijfeld zullen oorspronkelijk alle goederen daarvoor
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de Javanen betreft, ook in hunne wetboeken ontmoeten wij duidelijke
sporen van eene eigenrichting bij het schuldrecht. Zoo heet het
in art. 84 van het, door Dr. Jonker uitgegeven, oud-Javaansche
wetboek, de Kutaramanawa ' * : //Indien een schuldeischer goedereu

vatbaar zijn geweest, ook onroerende, sawalfs bij voorbeeld. De Hoer Maelaine Pont
schijnt ziek geene voorstelling te kunnen maken van de wijze , waarop het tarik bij eene
sawah zou moeten plaats hebben. Hiervoor zouden wij hem kunnen verwijzen naar het-
geen in het begin van dit hoofdstuk over de inbeslagneming in de Molukken is gezegd.
Die inbeslagneming geschiedt bij onroerende zaken, boomen, aanplantingen, gronden ,
door het aanbrengen van "verbodsteekenen". Op Leti-Moa-Lakor bestaan deze
teekenen eenvoudig in kalapa-bladereu, welke men aan den boom, die in beslag
genomen moet worden, bevestigt. Ten einde nu de waarde van dergelijke verbod*
teekenen te begrijpen, hebbeu wij rekening te houden met de instelling van het
}>è»«a/i, hetgeen in hoofdzaken hetzelfde is als het faóu van de Zuidzee-eilanden.
Het woord pïmaW, ten opzichte van zaken gebruikt, beteekent "gewijd», "onaan-
tastbaar", "ontoegankelijk". Iets is uit zijn aard, en dus altijd, pSmali, of kan
pêmali verklaaid worden, en is dit dan alleen tijdelijk. Dit tijdelijk pgmali ver-
klaren nu komt in de Molukken veelvuldig voor en staat daar bekend onder de»
naam van SOM Het geschiedt dikwijls op de zooeven vermelde wijze, door het
aanbrengen van eenige zichtbare teekeuen, en heeft om verschillende redenen
plaats, soms bij voorbeeld met geen ander doel dan om zijne bezittingen tegen
berooving te beveiligen (Zie over het sasi: Riedel, De Bluik- en kroesharige rassen
tusscheu Selebes en Papua, ^as^tm; Van Hoëvell, Ambon en de Oeliassers,
blz. 186 vlg. en 212 vlg.). Door het sasi op eene zaak, eene aanplanting bij voorbeeld,
te leggen, wordt deze dus gewijd, ontoegankelijk, zelfs voor den eigenaar, welke ,
zoolang de toestand duurt, die aanplanting niet mag betreden en er niets uit mag
halen. Op de sohending van dit verbod staat eone boete, terwijl bij wanbetaling
de schuldige op allerlei wijzen gestraft wordt, op Ceram zelfs met den dood. Doch het
is zeker niet alleen deze straf, welke den bewoner van de Molukken zulk een
grooten eerbied voor het earn doet koesteren. Oorspronkelijk moet men deze instel-
ling, evenals het pemali, hoofdzakelijk ontzien hebben uit angst voor de boven-
aardsche maohten, voor den toorn der geesten. Waar dit nog het geval is, is ook
voor het opleggen van het sasi de tusschenkomst van het bestuur niet uoodig,
doch kan iedereen dit doen, zonder vrees dat het daarom minder ontzien zal
worden. Zoo ligt het dan ook voor de hand, om zich van dit middel te bedienen,
waar men, ten einde betaling van eene schuldvordering te erlangen, beslag wil
leggen op de onroerende goedereu van den schuldenaar. Kan — de vraag volgt
vauzelf — dit nu ook niet in andere deeleu van den Archipel, ouder andereu op
Sumatra, althans voorheeu, het geval zijn geweest ? Bij de algemeene verbreiding ,
die het pëmali heeft, is dit zeker niet onwaarschijnlijk.

" De Kütèramanawa is het belangrijkste en moest verbreide der Javaansohe
wetboeken gedureude den bloeitijd van het rijk Mödjópahit. Behalve vertaalde
bepalingen uit Hiudusohe dharmajastra's , vindt men daarin veel dat op eigen bodem
ontstaan is, dat Maleisoh-Polynesisoh is (Zie verder hierover blz. 605 w . beneden). Er
bestaan van dit wetboek verschillende jongere omwerkingen. Die door Dr. Jonker,
naai- eeu up Bali gevonden handschrift, met vertaling, uitvoerige inleiding en aan-
teekeningen uitgegeven, onder den titel »Eeu oud-Javaansoh wetboek vergeleken
met Indische rechtsbronnen" , schijut van eene betrekkelijke oudheid te ziju. — Ook

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:29AM
via free access



560 DR. G. A. WILKEN, HET PANDRECHT BIJ DE VOLKEN

van den schuldenaar neemt, en de waarde dezer goederen gelijk is
aan het bedrag zijner schuldvordering, dan is de schuld gedelgd, de
schuldbrief worde den schuldenaar teruggegeven ; aldus moet de schuld-
eischer handelen; heeft deze meer genomen, dan moet hij hetgeen
meer dan de schuld bedraagt, teruggeven// " . Dit is ongetwijfeld

over de andere JavaauBohe wetboeken, de Anggër-AgSng, de NawÓló-Pradótó,
do PapakEm en de Surja-Alam, die straks in den tekst en in de volgendo noten
ter sprake zullen komen, mogen hier een paar woorden ter toelichting volgen.
De AnggSr-Agëng is een wetboek, dat in 1817 is opgesteld door de rijksbestuurdore
van Soerakarta en Jogjakarta, waarin geschillen tuBSchen de bewoners van beide
landen en misdaden, gepleegd door onderdanen van don Soesoehnenan van
Soerakarta op het gebied van den Sultan van Jogjakarta, en omgekeerd, geregeld
worden. De Nawölö-Pradótö is ouder en bestond reeds tijdens het bestuur van
Pakoe Boewono II (1726—1749), hoewel zij door latere vorsten op enkele
punten naar omstandigheden gewijzigd is. Naar dit wetboek spreekt do pradötö
recht, de gewone rechtbank van eereten aanleg voor inlanders in Soerakarta.
Beide wetboeken, de Anggër-Agêng en de Nawölö-Pradötö, bestaan, behoudons
eenige bepalingen aan het Mohammodaansche, ja zelfs aan het Europeesche
recht ontleend, die gemakkelijk te herkennen ziju, grootendeels uit oene codi-
ficatie van de oorspronkelijke landsgebruikei», de adat. Dit is ook het geval
met de PapakSm, liet Tjeribonsche wetboek , waarvan eene vertaling gepubliceerd
ie in hot tijdschrift "Het regt in Nodorlandsch Indien , dl. III (1850). Dit wetboek
ifl opgesteld in het jaar 1768, onder raadpleging van de toenmaals in Tjoribou
uog bestaande oudere Javaansoho wetboeken, waarouder ook de Kütaramanawa
genoemd wordt (Zie hierover onder andereu: Brandos, Een jayapattra of acte van eeuo
reohterlijke uitspraak van Caka 849, Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk., dl. XXXII,
blz. 139—140). Eindelijk nog de Surja-Alam. Dit wetboek is nog weinig bekend.
Raffles geeft daarvan in zijn "History of Java", dl. I I , Appendix C, eene zooge-
naamde vertaling, waarmede weinig te beginnen is. Eene andere, verreweg betere,
redaotie vindt men in de "Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van
Nederlandsch Indië, Nieuwe volgreeks, dl. VI, blz. 1 w. De Surja-Alain, die on-
tegenzeggelijk ouder is dan de drie ovengenoemde wetboeken, bevat, evenals deze,
naast veel dat oorspronkelijk is, ook bepalingen dio aanwijzen , dat de samenstellers
zich niet geheel vrij van den Islam hebben weten te houden. Volgons de overlevering
zou het werk zelfs het uitvloeisel zijn van eene poging, om de oudere rechts-
begrippen met de nieuwere Mohammedaansche te verzoenen (Zie onder anderen:
Veth, Java, dl. I, blz. 3*6).

'7 Een dergelijk middel, om betaliug te verkrijgen, komt ook in het Hinduscho
schuldreoht, onder de benaming cAato, voor. Het bestaat daarin, dat de schuld-
eischer listig iets leent van zijn schuldenaar en het dan niet teruggeeft, of eeu
depositum, dat den schuldenaar toebehoort, achterwege houdt. Ook kau hij —
dooh dit is onder den naam dcaWfo bekend — den schuldenaar diens vee ontnomen
(Zio: Jolly, Ueber das iudische Schuldrecht, Abhandlungen der Bayer. Akad. der
Wissenschaften, philologisch-historischo Klasse, 1877, blz. 315—316). Hoewel nu,
gelijk in de voorgaande noot is opgemerkt, in den Kütaramanawa vele bepalingen
voorkomen, die rechtstreeks uit Hindüsche dharmaifiistra's outleend zijn, behoeft
dit niet het geval te zijn met de in den tekst besprokene, en kan deze zeer goed
vau inheemschen oorsprong wezcu. Vergelijk hierover ook blz. 605 vlg. hierbeuedeu.
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hetzelfde, wat de nieuwere Javaansche wetboeken
noemen, liet eigenmachtig aanhouden van iemand, wieu men, hetzij
met geweld, hetzij door list, iets van zijne goederen ontneemt, ten
einde zichzelven schadeloos te stellen voor de eene of andere vor-
dering , die men op hem heeft, of waarvoor men hem, ofschoon
hij er niets mede te maken heeft, aansprakelijk stellen wil " .
Deze eigenrichting is echter in die nieuwere wetboeken verboden,
onder anderen in den Anggër-Agëng, waar wij in art. 6 lezen:
//Biialdien er onderdanen van den vorst zijn, van wie de een
van den ander iets te vorderen heeft, dan mag de een (de schuld-
eischer) den ander (den schuldenaar) niets van zijne goederen ont-
nemen, hetzij zonder of met geweld. Indien er iemand is, die
het waagt tjandak-tjëkël te bedrijven, die wordt met eene boete
van 25 realen gestraft, terwijl de goederen, die hij zich heeft toe-
geëigend , tot den eigenaar moeten terugkeeren Indien iemand

het waagt den ander zijne goederen met geweld te ontnemen, wordt
hij met 50 realen beboet, en moet hij de goederen, welke hij ge-
nomen heeft, allen tot den eigenaar doen teruggaan . . . . En verder,
indien iemand goederen ontneemt aan een ander, van wien hij geen
geld te vorderen heeft, zal hij met 50 realen beboet worden».
Men ziet dus dat hoewel het tjandak-tjëkël hier, en zoo ook in
de andere nieuwere Javaansche wetboeken, ongeoorloofd verklaard
wordt >9, de daarop gestelde straf zeer licht is, ongetwijfeld als

is Zie de aanteekeningeu, door Dr. Mounier aan zijne uitgave van de Nawóló-
Pradótö toegevoegd, Tijdschr. v. Nederl. Iudië, jaarg. 1844, dl. I , blz. 313 (blz. 95
van den overdruk). — In plaats van i/andai-t/efeJ, vindt men, voor de in deu
tekst bedoelde eigeurichting, ook de uitdrukking rfjaroA-ra/aA. Vergelijk hierover
de volgende noot.

i» Zoo bij voorbeeld in de Naw616-Pradötö, waar het in art. 14 heet: .. Wanneer
iemand, voor do eeno of andere zaak, een ander , die er niets mede te maken
hoeft, aanhoudt en diens goederen voor zich neemt, dan beboete men hem mot
50 realen. Houdt hij iemand aan, die or wel mede te maken heeft, en noemt
hij dien het zijno af, dan beboete men hem met 25 reaion". Ook het Tjoribonscho
wetboek, de Papakem, bevat een artikel, waarin het "doen van djara" verboden
wordt (Het, regt in Nederlandsoh Indië, dl. III, blz. 220). Dit woord, dat eohtor
juister « • " ( djoraA gespeld wordt, beteekont, alleen of gecombineerd met T>ÏM?

rajaA, « • " ( ' " * " ! djoraA-JtyaA dus, volgens het woordenboek van Roorda-
Vreede, "plundering", doch, in rechtskundigen zin, volkomen hetzelfde als tjandak-
tjekel, namelijk "het eigenmachtig on met geweld, zonder vorm vau proces, zich
meester maken van have en goeJ van iemand, van wieu men iets te vorderen heeft". De
hierop in don Papakem gestelde boete bedraagt slechts vier reaion. Eveuzoo wordt
in don Surja-Alam deze eigenrichting verboden. "Wanneer iemand", aldus lozeu
wij, ..een audor voor eone schuld aanmaant en het goed van deu schuldenaar,
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eeiie concessie aan de bestaande volksmeening, dat hij , die zich

op deze wijze recht heeft trachten te verschaffen, aan geene onrecht-

matige daad zich heeft schuldig gemaakt, in geen geval althans

als een dief of roover mag wo'rden beschouwd *°. Duidelijk blijkt

dit ook uit eene andere bepaling. Als toch personen zich komen

beklagen over een moord, en het blijkt dat de vermoorde iemand

was, die bij het plegen van een diefstal of roof is afgemaakt, dan

heet zulk eene aanklacht jy?««/«'rf'-nV^to, en wordt hi j , die haar

doet, gestraft met 25 realen boete * ' . Zoo weinig staat echter,

in de schatting van den Javaan, het tjandak-tjëkël met roof of

diefstal gelijk, dat wanneer de bedrijver daarbij om het leven

komt, en zijne bloedverwanten ter zake eene klacht indienen, dit

niet als pisahid-ringkes beschouwd en gestraft wordt **.

zonder voorkennis van den rechter, wegneemt, on die schuldenaar ziob. daarovor
beklaagt, zal hij (de schuld eischer) in eene boete geslagen worden, en het debet
van den sohuldenaar moeten kwijt sohellen" (Surja-Alnm, Bijdragen tot de T. L.
en Vk. van Nederl. Iiidië, Nieuwe volgreeks, dl. VI, blz. 43).

*' Niet alleen als eene concessie aan die volksmeening, doch ook misschien vol-
komen volgens do eigen overtuiging van de samenstellers der Javaauscho wetboeken,
is het tjandak-tjekel daarin uiot als diefstal behandeld. Wordt toch, in liet reoht
der Europoescho volken, bij den dief niet meer "den wil om zich te bevoordeelen»
gevorderd, doch alleen het "oogmerk om zioh wederrechtelijk eens anders good
toe te eigenen", anders bij de volken van den Indisohen Archipel. Volgens do
begrippen van den inlander vormt de animus lucri faoiendi een noodwendig bestand-
deel van het misdrijf van diefstal. Daar nu deze bij het tjandak-tjekel "utbreekt,
is hot natuurlijk dat men dit feit als een deliotum sui generis beschouwd, en niet
met den gewonen diefstal of roof gelijkgesteld heeft. — Wij merkeu hier nog op,
dat op roof, volgens den Augger-Ageng (art. 4), acht jaren dwangarbeid in den
ketting staat, zoodat de straf, volgens datzelf !e wetboek, op liet tjandak-tjekel
gesteld, zolfs waar dit met geweld gepaard gaat, dat is dan 50 realen boete, wel
zeor gering te noemen is.

" Zie hierover mijne verhandeling: Het strafreoht bij de volken van het Malei-
sohe ras, blz. 17—18 (van den overdruk), en de daar geciteerde bronnen.

ss De klacht wordt echter (Augger-Ageug, art. 6, en Nawólö-Pradötó, art. 14)
niet aangenomen, dat wil zeggen het andere verschuldigde wergeld behoeft niet
botaald te worden, daar tooh het iulandsohe strafrecht, als een noodwendig uit-
vloeisel van de opvatting dat de misdrijven begaan worden niet tegen den Staat,
doch tegen bijzondere peraonen, in het algemeen, ook zonder het bestaan van
noodweer dus aan te nemen, straffeloosheid verzekert, resp. vrijstelling van het
wergold of van eene andere boete verleent, wanneer de doodslag, dan wel verwon-
ding of eenige andere daad van geweld, een direct of indirect govolg is van eene
ongeoorloofde of verboden handeling, door den verslagene of gelaedeer.le gepleegd
(Zie bij voorbeeld art. 28, 32, 39, 40 en 41 van de Nawöló-Pradötö, waai- enkele
gevallen genoemd worden, waarin dit beginsel wordt toegepast). Vroeger, toen het
tjandak-tjekel uog toegelaten was, zou natuurlijk in dat geval eeue veroordeeling
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Om zijne schuldvordering betaald te krijgen, kan dus de schuld-

eischer de hand leggen op de goederen van zijnen schuldenaar. Als er

geene goederen zijn, zal de aanval vanzelf gericht worden op diens

persoon. «Qui non habet in aere, luat in corporc, is dan ook

een regel, dien men allerwege terugvindt. De schuldeischer mag den

nalatigen schuldenaar in heehtenis nemen en naar welgevallen over

hem beschikken. Zoo bij de oude Romeinen. Het schuldreent der

oudste tijden, van de wet der XTT Tafelen, gaf aan den crediteur de

bevoegdheid zijnen debiteur mede naar huis te nemen, hem daar, in

ketenen geslagen, gevangen te houden, en na den zestigsten dag,

indien de schuld noch door den debiteur, noch door iemand anders in

zijne plaats betaald was, als slaaf aan gene zijde des Tibers te verkoopen of

te dooden, resp., zoo er meerdere schuldeischers waren, hem een grooter

of kleiner stuk vleesch van het lichaam te snijden * *. Ook bij de volken

van den Tndischen Archipel, wij noemen hier in de eerste plaats de

Toba-Bataks, is de macht, die de schuldeischer over deu schuldenaar

heeft, weinig of niet beperkt. Vooral is dit het geval bij speel-

tot het wergeld hebben moeten volgen. — Komt daarentegen de persoon, tegen
men het tjaudak-tjekel bedreven wordt, om het leven, en volgt er eeue klacht op,
dan wordt, aldus bepalen de zooeven aangehaalde artikelen van den Angger-Ageng
on de Nawöló-Pradötö verder, die klacht wèl aangenomen, en ia de betaling
van het wergeld verplichtend.

» Dit upartifi secanton van de wet der XII Tafelen ontmoet men in het schuld-
recht van meer volken, gelijk door Kohier, Shakespeare vor dem Forum der
Jurisprudenz, blz. 30 vlg., is aangetoond. Met de hem eigen scherpzinnigheid en
helderheid heeft deze geleerde, ter aangehaalder plaatse, ook den oorsprong van
dit gebruik trachten te verklaren. "Man erinnert sich sofort", aldus schrijft hij,
»au die Denkart einer Zeit, welch e die Glieder abschiitzt und für die Verletzung
der Glieder Entsehadigungebetrage in Geld statuirt : wird nun im Compositionswego
Geld für abgehaueue Glieder gegebeu, so kounte der Gedanke nicht ausbleiben,
dass man auch den umgekehrten Weg einschlagen könne, die Glieder statt des
Geldes zu nehmen; war ein Augè, ein Ohr, eine Hand zu einem bestimmten
Geldworth tarirt, so lag der Gedauke nicht fern, daaa die Glaubiger dem insol-
venteu Schulduer den Schuldbetrag in Hand, Ohr oder Auge aussohlagen könuen ,
Werth gegen Werth wurde damit wettgemacht: so furchtbar roh diese Auffasgung
iet, so Bioher ist sie liistorisch wahr, deun gerade die Rohhoifc ist der Wahrheits-
stempel für die Denkart der Urzeit". De bepaling van de wet der XII Tafelen
bevindt zich echter niet meer op dit oude standpunt. "Si plus minusve seouerint,
se fraude eston heet het toch na het "partis secanto". Hiermede verheft zich,
volgons Kohier, het Romeiusche recht "über den Btriktcn Compositionsetaudpunkt und
eutbindet den Glaubiger von der peinlichen Benbachtung der Regeln der GUedertaxatioii.
Es soil nioht mehr dem Glaubiger Glied für Glied nachgerechnet werden dürfen,
das er abgehauen hat, uud gar wenn mehrere Glaubiger vorhandeu sind, wiire
es ein oitles Bemüheu, iu dem ""Koukuree der Glieder des Schulduerleibestm, in dem
ooncursus membrorum ein strenges Schatzuugsverhaltniss aufreeht zu erhalten".
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schulden. Als de Batak naar de speelplaats, in den regel de markt-
plaats, gaat, windt hij zich de zoogenaamde tali-pasa, een touw
met. een horen als knoop, om liet hoofd. Hiermede wordt de persoon,
die bij het spel verloren heeft, en niet oumiddelijk betalen kan,
gebonden, en naar huis medegenomen. Daar wordt hij in het blok
gesloten, dat is met de beenen in een balk, van eenige gaten
voorzien, vastgezet, en zoolang daar gelaten, totdat zijne verwanten
de schuld betaald hebben. Gebeurt dit niet, dan mag de debiteur
hem in slavernij verkoopen, ja zelfs ter dood brengen en opeten * *.
Ook ten opzichte van andere dan speelschulden heeft de schuld-
eischer, op dezelfde wijze, het recht als het ware over leven en
dood van den schuldenaar. Kan hij dezen-zelf niet gevangen nemen,
dan staat het hem vrij, krachtens het solidariteitsstelsel, de hand
op een anderen persoon, tot diens huta, dorp, of marga, stam,
behoorende, te leggen en dezen in liet blok te sluiten **. Dezelfde
regel geldt ook bij de Pasemahers. //Wanneer iemand//, aldus luidt
eene bepaling uit de undang-undang, //eene schuldvordering heeft,
reeds verscheidene malen den schuldenaar tot de voldoening daarvan
heeft aangespoord, en zich reeds herhaaldelijk tot diens hoofden om
betaling gewend heeft, zonder dat die gevolgd is , is hij gerechtigd
om een persoon, hetzij man of vrouw, in het dorp van den
schuldenaar woonachtig, te vatten en aan te houden. Die persoon
mag dan echter den eigenlijken schuldenaar, of een van diens aan-
verwanten, laten gevangen nemen en, in ruiling voor zichzelven,
aan den scliuldeischer overleveren. De schuld wordt dan tegelijkertijd
verdubbeld, en de aangehoudene niet losgelaten, voordat die som
betaald is. Daarvan krijgt dan de scliuldeischer het hem toekomende
bedrag, terwijl de rest verdeeld wordt onder de hoofden en den
persoon, die primitief gevat is geworden// *s, y^n <Je Redjangers
heet het: '/When a man of one district or country has a debt owing
to him from the inhabitant of a neighbouring country, of which
he cannot recover payment, an usual resource is to seize on one

-' Schreiber, Die Battas in ihrem Verhtiltniss zu den Malaieu von Sumatra,
biz. 38 en 42. Zie nok: Van der Tuuk, Bataksoh woordenboek, i. vv. >̂as<j en i»J-
irtw/. — Soms bevinden zich op de WiHioan, <'p de speelplaats-zelve, eenige blokken,
waarin de insolvente Bpelers onmiddellijk kunnen worden vastgezet (Van der Tuuk,
O. o., i. v. 2o&u).

25 Van Hoëvell, lots over het oorlogvoeren der Bataks, Tijdschrift v. Nederl.
Indiö, jaarg. 1878, dl. II , blz. 433 vlg.

2° Gorsen, Uiidang-uiidang van de Pasemah-landen, Tijdsohr. v. Iud. T. L. en Vk.,
dl. XX, blz. 126, art. 33.
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or more of his children, and carry them off. The daughter of a

Redjang dipati was carried off in this manner by the Labnn people.

Not hearing for some time from her father, she sent him cuttings

of her hair, by which she intimated a resolution of destroying

herself, if not soon released// **. Ook bij de oude Javanen was bij

het schuldrecht deze eigenrichting toegelaten, hoewel, gelijk uit

eenige bepalingen in art. 85 en 108 van den Kutaramnnawa blijken

kan, in verzachten vorm, in zooverre dat geweld daarbij niet mocht

worden gebruikt, op straffe van geheele vervalling van de schuld-

vordering **. In de nieuwere Javaansche wetboeken is echter de

aanhouding van personen ter zake van schulden , welke, evenals de

aanhouding van goederen, tjandak-tjëkël heet, verboden. Zoo luidt

eene bepaling in art. 6 van den Anggër-Agëng: //Indien er onder-

danen van den vorst zijn, die een proces hebben, omdat de een

van den ander iets te vorderen heeft, dan mag de schuldeiseher

den schuldenaar niet binden. Tndien iemand een ander gevangen

houdt, zal hij met eene boete van 30 realen gestraft worden//. — Bij

de meeste volken van den Indischen Archipel heeft deze lijfsdwang

langzamerhand het karakter gekregen van slavernij. Het ligt toch

" Marsden, History of Sumatra, blz. 253. — Over de beteekeniB van de toe-
zonding der afgesneden haren, zie men onze verhandeling: Ueber das Haaropfer
und oinige andere Trauergebriiuohe bei den Völkern Indouesiens, blz. 115 vip.
(van den overdruk), waar men ook voorbeelden van dit gebruik bij andere volken
kan vinden. Zoo maakt o. a. Grimm in zijn "Deutsche Rechtealtcrthünier" mel-
ding van de gewoonte, "sich Haare abzuschneiden und sie dem, dessen Beistaud
man anfleht, zum Zeiohen dringender und unverstellter Noth zu übersenden»
(Grimm, O. c., blz. 147). Ook bij de Arabieren bestaat dit gobruik, zooals door
Lane, in de door hem aan zijne vertaling der "Duizend-en-één Nacht" toegevoegde
aanteekeningen, is opgemerkt. "Thus when Cairo was besieged by the Franks in
the year of the Flight 564 (A. D. 1168), El-'Adid, the last Khaleefeh of the house
of Fatimeh, sent letters to Noor-ed-Deen Mahmood, Sultan of Syria, imploring
succour, and with them sent his women's hair to show their subjection and his
own" (Lane, O. c., dl. II, blz. 237).

** Ook de Hindüsche dharmacastra's kennen, onder de benamingen 6afa en 6aiftfo2ra,
eene dergelijke eigenrichting: de orediteur heeft namelijk het recht, den nalatigen
debiteur gebonden naar huis te voeren en hem, door slagen, bedreigingen alH
anderszins , tot vervulling zijner verplichtingen te dwingen. Evenzoo mag hij, met
hetzelfde doel, de vrouw van den schuldenaar of diens kinderen gevangen nemen
(Zie: Jolly, Ueber das indische Schuldrecht, Abhandluugen der Bayer. Akadeinio
der Wissenschaften, philologisch-historische Klasse, 1877, blz. 316). Intusschen is
er ook hier geen reden om aan te nemen, dat de in den tekst bedoelde bepa-
lingen uit den Kütdraniftnawa ouder den invloed van het Indische recht ontstaan
zijn. Zij kunnen zeer goed van inhoemsohen oorsprong wezen. Vergelijk hierover
ook blz. 606 vlg. hierbenedeu.
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in den aard der zaak, dat men er reeds spoedig toe gekomen i s ,
den schuldenaar, tot delging zijner schuld, te laten arbeiden, in
plaats van door gevangenhouding en de daarmede gepaard gaande
folteringen en kwellingen **, hem, resp. zijne familie, tot betaling
te dwingen. Het is ons doel niet hier uitvoerig deze instelling van
de schuldslavernij of het pandelingschap, gelijk zij meer algemeen
genoemd wordt, in al hare vormen, na te gaan * '». Men vindt
haar onder anderen in de undang-undang van de Menangkabausche
Maleiers van de Padangsche Bovenlanden vermeld. Wanneer, aldus
lezen wij, in eene schuldzaak de schuldenaar in gebreke blijft aan
zijne verplichtingen te voldoen, heeft de schuldeischer de bevoegd-
heid hem als pandeling aan te houden en voor zich te doen werken,
welke bevoegdheid zich niet alleen uitstrekt tot den persoon van.
den schuldenaar, maar ook tot diens familieleden, als de schuldeischer
hen in zijne macht kan krijgen ">. Ook bij vele Bataksche stammen
is het pandelingschap in de. plaats getreden van den lijfsdwang
door middel van opsluiting in het blok, dien wij zooeven bij de
Toba's leerden kennen, terwijl de instelling nog bij andere volken
van Sumatra, en verder bij de Dajaks, de Makassaren en Boegi-
neezen, de bewoners van de Philippijnen, enz., voorkomt.

Men ziet dus dat de lijfsdwang ter zake van schulden, hetzij
onder den vorm van eenvoudige gevangenhouding, hetzij ouder dien
van pandelingschap, zeer verbreid is in den Archipel * '». Die lijfs-

** De gevangenhouding geschiedt door opsluiting in het zoogenaamde blok, zoo-
als wij gezien hebben, hetgeen in den volsten zin des woords eeue folterstraf is.
Het lut van zulk een in het blok opgeslotene is, gelijk wij onder anderen van de
Bataks vermeld vinden, allen behalve benijdenswaardig, daar hij niet meer voedsel
ontvangt dan wat ternauwernood toereikend is, hem in het leveu te behouden.
Bovendien mag hij het blok geen oogenblik verlaten. Zijne behoeften moet hij op
de plaats, waar hij ligt, doen — de varkens en honden zorgen er voor, dat de
plek niet te zeer verontreinigd wordt. Gedurende zijn arrest wordt hij nooit ge-
wassohen, en moet hij steeds dezelfde kleeren aanhouden, zoudat bij langdurige
opsluiting de nngelukkigen weinig meer het uiterlijk van een mensch hebben. En
worden zij eindelijk ontslagen , dan zijn zij dikwijls zoo uitgeteerd en zoo stijf en
stram geworden, dat het hun onmogelijk is, zich te bewegen (Neumann, Het
Pane- en Bila-Stroomgebied, Tijdsohr. v. h. Nederl. Aardr. Geuootsch., 2e serie,
dl. IV, blz. 255; Van Hoëvell, Iete over het oorlogvoeren der Bataks, Tijdschr.
v. Nederl. Indië, jaarg. 1878, dl. II, blz. 435).

**a Zie intusschen noot 52 hierbeneden, waar het een en ander daaromtrent
medegedeeld wordt.

*° Van Hasselt, Volkebesohrijving van Midden-Sumatra, blz. 228.
*"» Eene eigenaardige berooving van iemands vrijheid, ten einde hem op die wijze

tot het voldoen van eene schuld te noodzaken, vinden wij van de Niasers vermeld. De
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dwang is, opdat wij dit hier uog uitdrukkelijk op den voorgrond
stellen, geheel privaat. Slechts bij een paar volken vinden wij
eenen overgang tot een publieken lijfsdwang, een lijfsdwang die
niet door eigenrichting, doch alleen krachtens het openbaar gezag
tot stand komt. Zoo wordt ons van de Karo-Karo-Bataks vermeld,
dat wanneer aan eene rechterlijke uitspraak, ter voldoening eener

soliuldeisoher begint met to manen. nHat der Gemahnte", aldus lezen wij,
"nicht zu bezahleu, so macht es sich der Manner in seinem HauBe bequem; er
legt sich einfach dort hin und schlaft und geht womöglich nicht eher weg, bis
er das Geld erhalten hat. Er muss dann aufs beste mit Schweiuefleisch uud Reis
bewirtet werden, wenn der andere auch selbst mit seinen Kindern uichts zu beissen
und zu breohen hat» (Sundermann , Die Insel Nïas , Allgemeine Missions-Zeitschrift,
dl. XI, blz. 414). Men vraagt vanzelf, welke reden de schuldenaar kan hebben,
den schuldeischer zoo te onthalen, terwijl het tocli meer voor de hand zou liggen,
den ongenooden gast te dwingen het huis te verlaten, door hem het noodige voedsel
te onthouden ? Aan eene eenvoudige voldoening van den plicht der gastvrijheid,
hoe hoog deze ook door den Niaser gesteld wordt (Sundermann, t. a. p.), mag
toch hier niet gedacht worden. Misschien dat het antwoord op de vraag kan
worden gegeven, dooi- eene vergelijking van het Niasche gebruik met het bekende
dAaj-na-zitteu, dat bij de Indiërs voorkomt en ook in het oud-Ierscho recht bekend
is, en waarover men onder anderen bij Maine (Early history of institutions,
bk. 40 en 297—306), Kohier (Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz,
blz. 14—15) en Gaidoz (Mólusine, dl. IV, kol. 8—11 en 41—42) bijzonderheden
me legedeeld kan vinden. "La pratique», zegt laatstgenoemde schrijver, use resume
en ceci: on va s'asseoir ou se coucher a la porto de celui qui vous doit de l'argent
ou vous a cause un dommage dont il vous refuse la reparation, et l'on vit la Bans
manger jusqu'a ce qu'on ait obtenu satisfaction; et, si Ie résultat était que Ie
créancier ou Ie poursuivant mourut d'inanitiou, la responsabilité morale pèserait
sur Ie debiteur. Dans l'Inde, pour rendre la procédure plus efficacc, Ie erdauoier
emploie d'ordinaire un brahmane pour aller ainsi jeüner par procurationn. De
verklaring van den oorsprong van dit gebruik is onzes inziens zeer juist door Gaidoz
gegeven. nLe trait principal de oette procédure», zegt hij namelijk, nest une application
de ranimisme: si Ie jeüneur mourait d'inanitiou a la porto de son créancier
ou de celui qui lui a fait tort, .son esprit ne quitterait pas la place et tourmente-

rait dternollement l'auteur de sa mort Le n» jeune contre quelqu'un » n , c'est
la menace du suioidc et de la persecution par un revenant». Het is nu niet on-
waarschijnlijk , dat ook iu eene dergelijke voorstelling de oorsprong van het Niasche
gebruik te zoeken is Vrees dat de schuldeischer zich dood zou vasten en dat zijne
ziel dan op de plaats zou blijven rondspoken, moet den schuldenaar er wel toe
gebracht hebben, hem, den onwelkomen gast, zoo ruim van eten on drinken te
voorzien. Natuurlijk dat deze voorstelling later verloren kan zijn gegaan, gelijk
ook Gaidoz van het dharna-zitten zegt, nque la sanction surnaturelle avait perdu
une partie de son empire et peut-être son sens primitif, et qu'elle était peu
a peu remplacée par une sanction non-surnaturelleM. Deze is dan de zedelijke ver-
antwoordelijkheid van iemands dood , oorspronkelijk zelfs de materieel e verantwoor-
delijkheid, daar »l'homme coupable de la mort d'un autre doit a la familie une
indemnity».
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schuld, geen gevolg gegeven wordt, de panghulu, het hoofd, vijftig
sirih-bladeren aan den schuldenaar en diens huisgenooten uitreikt,
met de aanzegging, binnen vier dagen te betalen. Geschiedt dit niet,
dan sluit hij (de panghulu) menschen en vee in liet huis op *' tot-
dat de vordering is afgedaan " » . Bij de Bataks van het Pane- en
Bila-stroomgebied — oin hier een ander voorbeeld te citeeren —
kunnen hoofden alleen pandelingen houden. De regel //qui non
habet in aere, luat in corpore'/ luidt dan ook bij deze Bataks:

dat is: «die schuld heeft, betale; wanneer hij geene betaling kan
doen, worde door het hoofd betaald//, bij wien de schuldenaar dan
pandeling wordt **. Hetzelfde is, volgens Dr. Riedel, het geval
bij de Galela- en Tobeloreezen. Wanneer iemand nalatig is in het
afdoen van zijne schuld , wordt hij driemalen achtereenvolgens daar-
toe aangemaand. //Bezahlt derselbe nicht auf die erste Warming,
so wird er mit drei Tagen Gefangniss bestraft, nach der zweiten
mit acht, nach der dritten mit fünfzehn Tagen. Will der Schuldner
dessen ungeachtet noch nicht bezahlen oder kann er es nicht, daun
bezahlt der Utusan oder Sengadji (der Hiiuptling) die Schuld und
geiselt ihn gegen 10 M. Abschlagzahlung monatlich. Der Utusan oder
Sengadji vermiethet ihn darauf entweder an einen Europüer, einen
Chinesen oder Araber so lange, bis er seine Schuld abgetragen hat// **.

Onder de middelen, die de crediteur kan aanwenden, om zijne
schuldvordering betaald te krijgen, is er nog een waarop wij hier
met een enkel woord de aandacht wensclien te vestigen. Sterft namelijk
een schuldenaar, dan heeft, bij sommige volken, de schuldeischer
het recht om diens lijk in beslag te nemen en het op die wijze de
eer der begrafenis te onthouden, zoolang de erfgenamen niet betalen.
Men weet dat dit gebruik bij de oude Egyptenaren bestond. Kohier
en, na hem, doch uitvoeriger, Esmein hebben trachten aan te toonen,
dat het ook in het Romeinsche rijk voorkwam '* . Behalve uit een

" Het vee wordt, gelijk bekend is, bij de Bataks ouder de woningen, die op
palen staan, gestald.

"a De Haan, Verslag van eene reis in de Bataklanden, Verhandelingen v. h.
Bataviaasoh Genootsohap van Kunsten en Wetenschappen, dl. XXXVIII, blz. 39.

** Neumann, Het Pane- en Bila-Stroomgebied, Tijdsohr. v. h. Nederl. Aardr.
Genooteoh., 2e serie, dl. IV, blz. 287—288.

" Riedel, Galela- und Tobeloresen , Zeitaohr. für Ethnologie, jaarg. XVII (1885),
blz. 74.

" Kohier, Shakespeare vor dom Forum der Jurisprudenz, blz. 19—20; Esinein,
Debiteurs privés de sepulture , Mólanges d'histoire du droit et de oritique, blz. 245 vv.
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tweetal wetten van Justinus en Justiaianus *^, blijkt dit uit eene
mededeeling van den kerkvader Ainbrosius. //Quoties vidi//, schrijft
deze onder anderen, #a foeneratoribus teneri defunctos pro pignore
et negari tumuluin, dum foenus poseitur" *•. Tot in betrekkelijk
latere tijden kan men nog sporen van deze inbeslagneming van
lijken ter zake van schulden in Europa vinden " . Zoo wordt in
een bericht van 138Ö vermeld,-dat "Jehan Gentil avoit destourné
et empeschié il enterrer Ie corps de Eularfc du Pire, pour cause quo
ledit Gentil disoit que icellui Eulart lui estoït tenu en la sommi:
de cinq franz d'or ou environ*. Hoezeer, merkt Kohier verder op,
//das Rechtsleben der Indogermanen vost dem Gedankeu durehdnmgen
war, dass der Leichnam des Schuidners zur Disposition der Glaubiger
stehe, dass diese seine Bestatfcung verhindera, ihn in jeder Art
entehren und ihn noch in der Rahe seiites Grabes aufstöreu dürfen,
das beweist insbesondere die iadogennaaische Marchenwelt, nament-
lich das über den Orient und den Occident his veröreitete Marchen von
dem Todten, der sieh für die Auslössag des Leiclui&ins von dem
Schuldnexus dankbar erweist. Dena diese Marekea sind Zeugnisse
einer vergangenen Rechtsanschauung und Uechtsiïbung, sie hutten
nicht erwachsen könncn, wenn dieser Rechtszug dem Leben fremd
gewesen ware" **. Van de niet-Europeesche volken, moeten de
Birmanen hier genoemd worden. Wie bij hen een doode begraaft,
is geheel of ten deele aansprakelijk voor de nagelaten schulden,
//ein Eestw, merkt Kohier te recht op, '/der uralten Anschauung,
dass der Leichnam für die Schulden haftet und erst uach Bezahlung
der Schulden die Ruhe des Grabes finden soil'/ **. — Ook bij de
stammen van den Indischen Archipel ontmoet men enkele duidelijke
sporen van dit gebruik. Allereerst noemen wij de Timoreezen. Geene
begrafenis mag bij hen plaats hebben, alvorens al de schulden
van den overledene betaald zip . In eene kist, die zooveel mogelijk

*> Justinus verbood namelijk in 520 de iubeslagnoming van lijken tor zake van
schulden, welk verbod in 537 door Justiniauus versoherpt werd naar aanleiding
van een geval , hetwelk zich opnieuw had voorgedaan, dat iemand zich tegen eeue
begrafenis verzette, op grond van eeue schuldvordering, die hij teaen den over-
ledene had. Zie Esmein, O. c , blz. 247 w.

" Men vindt deze mededeeling van Ambrosius, in haar geheel geciteerd en uit-
voerig besproken, bij Eamein, O. o., blz. 253 w.

3" Zie: Kohier, O. c., blz. 20; Esmein, O. c., blz. 265—2GC.
'S Kohier, O. o., blz. 19—20.
•» Kohier, Weiterer Beitrag zur Lehre von der Schuldhaft, Zeitschrift für

vergleioheude Reohtswissenschaft, dl. VI, blz. 203.
5" Volgr. III. 38
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hermetisch gesloten wordt, door er al de naden van met hars,
was of andere stoften dicht te maken, wordt het lijk dan zoolang,
en dit duurt dikwijls tien en meer jaren, in huis of dicht bij het
huis bewaard *° . Evenzoo geldt bij de bewoners van de Solor-
eilanden de regel, dat niemand begraven mag worden, die nog
schulden, bepaaldelijk wegens den bruidschat, heeft. Degene die
hem begraaft, neemt de verplichting op zich, die schulden te vol-
doen * *. Volgens Dr. Buddingh kwam ook voorheen bij de Alfoeren
van de Minahasa dit gebruik voor. "Naar ik vernam//, schreef hij ,
//mag het lijk van een doode, wanneer hij schulden nalaat, niet
worden bijgezet, zoolang de achterblijvende familie die schulden niet
betaald heeft, al zouden er ook hiermede vele jaren verloopen.
Het lijk wordt ergens buiten het dorp bewaard// **. In geen van
de overige werken of verhandelingen over de Minahasasche Alfoeren
hebben wij echter dit bericht bevestigd gevonden. Waarschijnlijk
hebben wij dan ook hier met eene vergissing van Dr. Buddingh
te doen, heeft deze hetgeen in andere streken van Noord-Celebes
of langs de kusten van de bocht van Toinini bestaat, verkeerdelijk
voorgesteld als tehuis behoorende in de Minahasa. Te eerder kunnen
wij dit aannemen, daar, in eene door den Heer Eiedel gepubliceerde
Holontalosche (vulgo Gorontalosche) vertelling, ook van schuldeischers
verhaald wordt, die zich tegen eene begrafenis verzetten, omdat de
bloedverwanten de schuld van den overledene niet wilden voldoen,
en het regel was, dat een ieder, die met schulden stierf en niets
achterliet, onbegraven moest blijven, terwijl degene, die het lijk ter
aarde deed bestellen, stilzwijgend de verplichting op zich nam , die schul-
den te betalen *». — De beteekenis van het in de voorgaande regelen
besproken gebruik — het is noodig hierop de aandacht te vestigen,
daar noch Kohier, noch Esmein dit gedaan hebben — kan ons
duidelijk zijn, wanneer wij slechts letten op de animistische voor-
stelling, dat eerst met de begrafenis * *a de ziel van den afgestorvene

•o Sal. Muller, Reizen in den Indisoheu Archipel, dl. II , blz. 260; Gramberg,
Eeiie maand in de binnenlanden van Timor, Verhandelingen v. h. Bat. Gen. v.
K. en W., dl. XXXVI, blz. 212; Heymering, Zeden en gewoonten op het eiland
Timor, Tijdsohr. v. Nederl. Indië, jaarg. 1845, dl. III, blz. 303.

*> Kluppel, De Solor-eilanden, Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk., dl. XX, blz. 395.
" Buddingh, Reizen over Java, Madura, Makassar, Menado, enz., dl. II,

blz. 62.
*• De pateda-hulawa of de gouden armband, eene Holoutaloaohe vertelling,

Tijdaohr. v. Ind. T. L. en Vk., dl. XX, blz. 224 en 225.
••• Met het woord n begrafenis u moet hier verstaan worden elke wijze van
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van hare omzwervingen hier op aarde verlost wordt en naar het
zielenland gaat **. Door dus het lijk in beslag te nemen en de
uitvaart te verhinderen, houdt men de ziel op deze aarde gevangen,
belet men haar de gelukzaligheid in het hiernamaals deelachtig
te worden. Men ziet dus dat wie met zijne beurs niet betalen kan,
niet alleen boeten moet met het lichaam, doch ook met de ziel **.

Algemeen heeft dus bij de volken van den Indischen Archipel
de schuldenaar het recht, om beslag te leggen op den persoon en
de bezittingen van den onwilligen of nalatigen schuldenaar. Als
middel om tot garantie eener vordering te dienen, kan echter dit
recht, dat men immers gelijkelijk met andere crediteuren deelt, niet
altijd even voldoende zijn. Het is uit het streven, om in dit opzicht
zich meerdere zekerheid te verschaffen, dat wij den oorsprong te
verklaren hebben van het pandrecht, waarbij de schuldenaar, bij
het aangaan van de schuld, vrijwillig het geheel of een deel zijner
bezittingen *** in handen stelt van den schuldeischer, die eerst tot
teruggave hiervan verplicht is. wanneer liet verschuldigde, hoofdsom
en interest, behoorlijk aangezuiverd is. Bij tal van volken van den
Archipel komt deze instelling voor. In den regel wordt het pand
op tijd gegeven, zoodat het vervalt, dat is voorgoed het eigendom
van den schuldeischer wordt, wanneer het binnen dien tijd niet wordt
ingelost, gelijk dit, om hier slechts een voorbeeld te noemen, het

n Bestattung " , of, wil men eene niet zeer fraaie Hollandsohe uitdrukking gebruiken,
ii doodenbezorging", dus niet alleen eene werkelijke teraardebestelliug, doch ook
verbranding, enz.

** Zie dit uitvoerig uiteengezet en met voorbeelden toegelicht in onze verhan-
deling : Het animisme bij de volken van den Indischen Arohipel, blz. 49 w .

« ii Animam debet» , kan men dus, waar de in den tekst bedoelde beschouwingen
bestaan, niet slechts in overdraohtelijken, doch ook in den letterlijken zin des
woords, zeggen van hem, die veel schulden heeft. Misschien is dan ook hierin de
oorsprong van deze, door Terentius overgeleverde, spreekwijze te zoeken. Overigens
willen wij nog opmerken, dat, ook zonder verzet van den kant der Bchuldeisohers, de
bloedverwanten niet lioht er toe zullen "vergaan, iemand, die met schulden
bezwaard gestorven is, te begraven. Het leven hiernamaals toch is slechts eene
voortzetting van het aardsohe, in denzelfden stand en in dezelfde omstandigheden
als waarin men hier verkeerde (Zie onze in de voorgaande noot geciteerde ver-
handeling, blz. 41 w.). Hij die als schuldenaar naar het hiernamaals gaat, kan
dus onmogelijk eer en aanzien genieten bij de andere zielen, die hij daar aantreft.
Voor alles is het dus een eerste plioht voor de nagelaten betrekkingen, de vorde-
ringen ten laste van den afgestorvene te voldoen, alvorens, door de begrafenis,
hem in staat te stellen, deze aarde te verlaten.

*•• Of, kunnen wij hier nog aan toevoegen, bij gebrek aan bezittingen, zichzelven
Zie noot 52 beneden.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:29AM
via free access



5 7 2 DR. G. A. WILKEN, HET PANDRECHT BIJ DE VOLKEN

geval is bij de Bataks * •. Voorbeelden bestaan echter oolc, dat de
termijn van verval zich regelt naar den aard van de verpande zaak.
Zoo bepaalt het oud-Javaansche wetboek Kütfiramanawa dien ter-
mijn, voor kleedingstukken (art. 99), op vijf, voor vaat- of koper-
werk (art. 117), op twee, voor een slaaf of eene slavin (art. 120),
eveneens op vijf, voor een buffel of rund (art. 121), op twee jaren **.
Eene uitzondering op den regel, dat het pand moet worden terug-
gegeven, zoodra de verschuldigde gelden zijn betaald, ontmoet men
bij de Makassaren en -Boegineezeu. Onder de benamingen e«#?'-;!«7«/«
(Mak.) en &7«-a&ztèW (Boeg.), heeft men bij hen namelijk eeue
bijzondere soort van pandgeving, hierin van het %afó , heta/fotèW,
de gewone pandgeving, onderscheiden, dat het pand, hetzij persoon
of zaak, op de volle waarde getaxeerd wordt, onder voorwaarde
dat de pandnemer het desverkiezende niet behoeft terug te geven,
maar voor de voorgeschoten gelden kan behouden. De geldschieter
of schuldeischer neemt de zaak dus niet eenvoudig in pand, doch
koopt, ia/A' (Mak.), 2/7z (Boeg.), die als het ware, zoodat hij er
reeds dadelijk eenigermate als de eigenaar van beschouwd wordt.
Daaruit laat het zich dan ook verklaren, dat als zulk een pand
verloren gaat, de pandhouder, zelfs wanneer dat verlies niel aan
hem te wijten is, het recht op de betaling van zijne schuldvordering
verbeurt, hetgeen niet het geval is bij de gewone pandgeving. Zoo
is het ook duidelijk, dat terwijl bij het tagala, het akatënni, al de
kinderen van eene in pand gegeven slavin van den pandgever zijn,
bij het balli-tagald, het ëlli-akatënni, de pandhouder althans op de
helft hunner aanspraak heeft *». Ziehier de desbetreftende bepalingen
uit de, door Dr. Matthes gepubliceerde, Makassaarsche wetten *» :
//Als iemand'/, zoo heet het in art. 8 2 , //zijn slaaf of slavin (op
de gewone wijze) in pand geeft, en de slavin krijgt kinderen, dan

«• Neumann, Het Pane- en Bila-Stroomgebied, Tijdsohr. van het Nederl. Aardr.
Gen., 2e serie, dl. IV, blz. 285; Wilier, Verzameling van Bataksche wetten en
instellingen in Mandaïling en Pertibi, Tïjdschr. v. Nederl. Indië, jaarg. 1846
dl. II , blz. 198—199. ' '

*? Over de vraag iu hoeverre deze bepalingen oorspronkelijk, dan wel aan het Hin-
düsohe reoht ontleend zijn, zie blz. 606—608 hierbeneden.

« Matthea, Makassaarsch woordenboek, i. v. «ojrató, en Boegineesoh woordenboek,
i. v. fënn».

«Matthes, Makassaarsohe chrostomathie, blz. 233, en de hierbij behoorende
aanteekeuingen op blz. 469. Zie ook de, door Mr. J. A. Nederburgh gepubliceerde,
vertaling, met aanteekouingen, van deze Makassaarsohe wetten, in hot Indisch
Weekblad van het Recht, jaarg. XXVI (1888), N„. 1292—1294 en 129C.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:29AM
via free access



VAN DEN INDISCHEN ARCHIPEL. B73

heeft de pandnemer op geen hunner aanspraak. Als de slaaf of
slavin sterft of van den pandnemer wegloopt, gaat de schuld,
waarvoor het pand genomen is, niet te niet (met andere woorden:
de schuldenaar is zijn pand kwijt en moet de schuld blijven vol-
doen). Als iemand een voorwerp (op de gewone wijze) in pand
genomen heeft, en dit hem ontstolen wordt, behoeft hij het niet
te vergoeden (terwijl hij zijne aanspraak op de schuld behoudt);
als de pandnemer het pand bij zijne eigen goederen geborgen heeft,
kan zijn recht op de betaling der schuld niet verloren gaan, wanneer
het pand geroofd wordt//. Daarentegen lezen wij in het volgende
artikel: //Als iemand iets in pand geeft, met recht voor den pand-
nemer, om het in plaats van de voorgeschoten som te behouden
(balli-tagald, dus), en het pand (als het namelijk eene slavin is)
kinderen krijgt, bekomt de panduemer een deel van die kinderen "» .
Als de (op deze wijze) in pand gegeven slaaf of slavin wegloopt
of sterft, gaat de schuldvordering tegen den pandgever te niet//.

Gelijk uit het voorgaande blijkt, gaat het pand over in de handen
van den crediteur, die het bewaart, zouder dat hij echter het recht
heeft, het op eenigerlei wijze te benuttigen. Intusschen geldt dit niet van
zaken, die vruchten afwerpen, welke zaken toch veelal, niet alleen
voor zekerheid eener schuldvordering gegeven worden, doch ook
opdat de pandhouder daarvan gebruik make * »». Dat gebruik komt dan
bepaaldelijk in de plaats van de rente, welke dan niet mag worden
geheven. Zoo bepaalt art. 91 van het hiervoren meermalen geciteerde
oud-Javaansche wetboek Kutaramanawa: //Indien iemand een dier,
een wijfjesbuffel of eene koe, in pand geeft, en deze werpt een jong,
terwijl zij verpand is , dan neme de pandgever het jong; de pand-
nemer is niet gerechtigd om te houden datgene, hetwelk zich in
het verpande dier bevindt: het jong van het verpande dier is
alzoo niet voor den pandnemer *» ; hij trekke alleen voordeel uit

»» Hier wordt dus niet bepaaldelijk gezegd de helft der kinderen. In het Boe-
giueesoh woordenboek van Dr. Matthes heet het echter uitdrukkelijk, dat uindien
er slechts éön kind is, de helft der getaxeerde waarde, en zoo er twee of meer
kinderen zijn, de helft van de kinderen, en daaronder de eerstgeborene, aan den
pandhouder toekomt n (Boegineeach woordenboek , i. v. fe»ni).

50" Voor het pand, dat gegeven wordt opdat door den schuldeischer daarvan
ook gebruik kan worden gemaakt, bezitten wij geen uitdrukking. De Duitschere zeggen
-Nutzpfand... Kortheidshalve zullen wij iu den vervolge het, naar analogie vau den term
&r«iM«n gevormde, woord Jrmfcpand daarvoor bezigen, terwijl het pand eenvoudig
voor zekerheid gegeven, het ..Aufbewahrungspfand", «ferAeikpond zal worden
genoemd.

si Op dezelfde wijze dus als bij de Makasaareu en Boegineezen, gelijk wij pas
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het werk der verpande dieren». Dat nu het gebruik, dat de pand-

houder van de verpande dieren maken mag, werkelijk in de plaats

van de rente treedt, blijkt uit de eenige artikelen verder voor-

komende bepaling, dat «als die dieren nog te jong zijn, zoodat

er geen voordeel van getrokken kan worden, de pandgever interest

betalen moet, en wel zooveel als er voor de geldschuld (indien er

geen bruikpand gegeven was) zou moeten worden opgebracht". De-

zelfde regel geldt ook voor slaven en slavinnen. Kunnen dezen nog

niet werken, dan is de persoon, die hen verpandt, zelfs verplicht

//voor voedsel een vierde tahil in het jaarw aan den pandhouder

te geven * *. — Het beginsel, dat bij het in pand nemen van zaken,

gezien hebben, de kindereu van eene in pand gegeven slavin , althans bij het
tagala, het akatënni, de gawone pandgeviug, allen van den [landgevor zijn.

•* Bij het verpanden van slaven en slavinnen komt dus de arbeid, door hen
gepraeeteerd, in plaats van de rente van het verschuldigde kapitaal. Dit is —
opdat wij dit hier nog terloops opmerken — ook bij het paudelingsohap wel eens
het geval. Pandelingsohap ontstaat, behalve wanneer een schuldenaar, gelijk wij
zooeven gezien hebben, wegens wanbetaling in hechtenis genomen wordt, dooh in
plaats van opgesloten te worden, voor den schuldeischer werken moet, ook daar-
door, dat iemand bij het aangaan eener schuld, bij gebrek aan goederen, die hij
in pand , en wel in bruikpand, kan geven , zichzelveu als zoodanig in handen van
den geldschieter stelt. Ook in dit geval wordt er arbeid verrioht. De, door den
pandeling ten behoeve van den crediteur in het algemeen te praesteereu, arbeid
uu wordt soms eenvoudig als interest van het verschuldigde kapitaal beschouwd.
Uitdrukkelijk wordt dit onder andereu van de Bataks van het boven- en midden-
stroomgebied van de Pane en Bila gezegd (Neumann, Het Pane- en Bila-Stroomgebied,
Tijdsohr. v. h. Nederl. Aardr. Gen., 2e serie, dl. IV, blz. 42—45), gelijk onk van
de bewoners van het landschap Labooau-Batoe, het benedenstroomgebied van de
twee genoemde rivieren (Neumann, Sohets der afdeeling Laboean-Batoe, Tijdsohr.
v. Ind. T. L. en Vk., dl. XXVI, blz. 478—479). Evenzoo vinden wij van de
Dajaks van de Barito, bepaaldelijk van de Olo-Ngadju, vermeld dat van de
schuld van eeneu pandeling geen interest mag worden geheven (Schwaner, Borneo,
dl. I , blz. 205 en 208), blijkbaar dewijl de gepraesteerde arbeid, die dan ook volstrekt
niet in mindering komt van de schuld, daarvoor in de plaats treedt. Intusscheu
is dit niet overal de regel. Het gebruik bestaat namelijk ook, om hetgeen door
den pandeling verricht wordt, óf alleen tot schulddelging te doen dienen, in welk
geval eene afzonderlijke rente berekend wordt, gelijk bij voorbeeld in het zooeven
genoemde landsohap Laboean-Batoe wel eens gebeurt (Neumann, Sohets der afdee-
ling Laboean-Batoe , t. a. p.) en ook de regel is iu het rijkje Poelau-Lawan of
Pelalawan (Faes , Het rijk Pelalawan , Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk., dl. XXVII,
blz. 501) , óf tot rentebetaling en amortisatie der schuld beiden aan te wenden,
door de laatste jaarlijks met een zeker , meestal klein , bedrag te verminderen ,
zooals onder anderen iu enkele streken van de Menangkabausche landen gedaau
wordt (Van Hasselt, Volksbeschrijving van Midden-Sumatra, blz. 228, noot). Iu
al deze gevallen is er , om met Kohier te spreken , " kein eigentliohes Herrsohafts-
verhaltniss , souden: uur ein Pfand- end zwar Nutzpfandverh&ltniss an der Person
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van
die vrachten opleveren, geeu interest amg worden berekend
het voorgeschoten kapitaal, blijkt ook duidelijk «it eene bepaling
in de, door Newboid in vertaling gepubliceerde, Uüdang-undang
van Malaka. Het pand kan zijn ^TTK*, «-where the sum raised oa
the mortgage is simply to be returned*, ea 4«rss-f ssf&, <?where
it is ordered that double the sum be returned*. ?The harus-ganda*,
aldus heet het verder, wis to be exacted when the mortgagee of &
garden or enclosure, planted with fruit-trees, has not derived any
benefit from the same, in consequence of the trees not hearing for a
number of years while in his holding. He shall is this case receive
double the sum lent on the mortgage. Bnt this shall not be the
case when the trees are the eoeoa-aat and areca, or sneh like (ihe
fruits of these trees rarely failing). Should the raorgagce attempt to
levy the ganda, information thereof is fe be convejed to the judge,
who shall interdict him from so doing* **. Oat de verdubbeling
van de pandsom, in gevai de verpsmie aanplaatiag, ^edareude den
ganschen termijn van de verpanding,, geeseriei wachten oplevert,
als eene reuteheffing moet worden beschstrwd, lijdt geen twijfel.

dee Schuldners , welohes seine Freiheit nur zeitweise unterbindet, nicht für immer
verniohtet" (Kohier, Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz , blz. 18). Dit
ueemt ovenwei niet weg, dat het pandelingsohap dikwijls weinig van slavernij
verschilt, dat bij sommige volken — en hier willen wij bepaaldelijk de aandaoht
vestigen op de Olo-Ngadju — de pandeling zoogoed als slaveudiensteu te ver-
richten heeft en al hetgeen hij verwerft, hoeveel ook, voor zijnen heer is. Bij
de weinige mogelijkheid om, onder die omstandigheden, iets vuor zichzelven te
verdienen , is voor hem ook de kans, zijne schuld te betalen — het eenige middel
om , daar hier de gepraesteerde arbeid uitsluitend als rente berekend wordt, de
vrijheid te erlangen — zeer gering. Bovendien wordt dit door den sohuldeisoher
dikwijls tegengewerkt, waartoe het dezen , bij de macht die hij over den pandeling
heeft, aan de middelen niet ontbreekt. Die macht is inderdaad groot genoeg, ja
strekt zich wel eens uit over leven en dood. Bekend is het tooh dat het offeren
van pandelingen bij doodenfeesten toegelaten is (Zie over het pandelingschap bij
de Olo-Ngadju: Schwaner, Borneo, dl. I , blz. 204 w. , en Perelaer , Ethnogra-
phiflche beschrijving der Dajaks, blz. 156 vv.). — Met deze algemeene opmerkingen
moeten wij hier volstaan. Miasohien dat wij echter later gelegenheid vinden , dit
punt uitvoeriger te bespreken bij de behandeling der standen , waar het meer
eigenaardig tehuis behoort.

™ Nëwbold, Political and statistical account of the British Settlements in the
Straite of Malacca, dl. II, blz. 252—253. — Wij laten hier den Maleischen tekst
der bepaling, zooals die medegedeeld wordt door Maxwell (The law and customs
of the Malays with referenoe to the tenure of land, Journal of the Straits Branch
of the Royal Asiatic Society, N». 13, blz. 182—184) volgen: nPada meujatakan
hukum «rang bergadai dusun. Maka bergadai itu duwa perkara suwatu haras
keduwanja ganda hams. Adapun seperti seoraiig bergadai dusun kapada radja atau
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Bekend is het toch, dat bij vele volken van den Archipel de ge-

wone interest 100 procent bedraagt **.
Tot de zaken die in pand gegeven worden, bepaaldelijk opdat

daarvan door den schuldeischer bij wijze van renteheffiug gebruik
kan worden gemaakt, behooren voornamelijk gronden. Bij dit in
bruikpand geven van gronden onder de volken van den Indischen
Archipel wenschen wij in de volgende bladzijden meer in bijzonder-
lieden stil te staan.

«rang kampung jaug ada tanamannja maka tijada berbuwah pada jang memogaug
kemudijan itu salamalamauja ija memegang itu maka beberapa tahun dinantikaimja
tijada djuwa berbuwah maka dapat digandakaunja oleh jang ampunja cmas itu.
Adapun jang tijada dapat digandakanuja itu dusun kelapa pinang atau baraug
sebagainja tijadalah boleh digandakaunja hukumnja dan djika digandakau maka
diberi tahu kapada hakim maka hakimlali djadi lawannja".

»• Bij de Bataks, zegt onder anderen Dr. Sohreiber, "ist der eigentliche, recht-
licho ZinsfuBB 100 Procent per annum, odor, wie sie selbst es ausdrückeu, dio
Schuld fomyitan, d. h. sie wird gefaltet, verdoppelt, wer eüien Sack Reis leiht,
muss bei der folgendeu Erndte zwei Sack zurückgebeu , wer jetzt zwei Fl. Schulden
hat, hat übers Jahr vier Fl. und über zwei Jahre acht Fl. u. s. w." (Schreiber,
Dio Battas in ihrem Verhaltniss zu den Malaien von Sumatra, biz. 38—39). Ook
bij de Niasers wurdt dikwijls voor geleende gelden 100 »/„ berekend (Sundermaun,
Die Inscl Nias, Allgemeine Missions-ZeitB< hrift, dl. XI, blz. 410. Zie ook blz. 417—418),
hetgeen voorheen bij de Alfoeren van de Minahasa eveneens het geval was
(Graafland, Do Minahasa, dl. I , blz. 285). Zoo wordt ook van den Dajakscheu
stam der Olo-Ngadju gezegd, dat bij hen de schuld na elk jaar WipcÉ, dat is
gevouwen, met andere woorden verdubbeld, wordt. Wel bestaat nog het mamïjra,
het uitleenen tegen 50«/„, doch dit wordt bij uitzondering, en naar het schijnt
alleen tegenover bloedverwanten, gedaan (Hardeland, Dajaksoh^woordenboek, i. vv
nnaifc, ftpei en mant^a. — Volgens Sohwaner, Borneo, dl. I , blz. 207—208, wiens
mededeelingen echter misschien op andere gedeelten van het stroomgebied van de
Barito betrekking hebben, terwijl hetgeen Hardeland bericht meer uitsluitend van
Poeloepetak geldt, is bij geleende kapitalen een interest van 50 •>/„ regel). Bij
riJBt wordt zelfs 150 <>/,, berekend. Naar eene reusachtige slingerplant, 6a<f;afai/j
geheeten, noemt de Olo-Ngadju de rijst, voor uitleening bestemd, paruï-Jadjo&iA,
neiu bczeichnender Namen, zegt Hardeland, "der Reiss ist gewöhnlich von der schlech-
testeu Sorte, und da er 100—15O°/o tragt, verwiokelt er und saugt die armen
Sohuldner aus , grade wie die riesigen Schlingpflanzeu Borneo's die Baume verderben"
(Hardeland , O. c., i. v. JoijafeiA. Zie ook: Schwaner, Borneo , dl. I, blz. 208). Van de
Philippijuen eindelijk lezen wij: "In allen diesen Landen wird holier Wuoher ge-
trieben und zwar in der Weise, dass wer sich zwei Einheiteu ausgeliehen hatte,
vier zuriiokerstatten musste, die Schuld verdoppelte sioh nun regelmiiBsig, so dass
nach einem weiteren Jalire der Sohuldner acht, nach einem dritten Jahre 16
Einheiten abzuzahlen hatte" (Blumentritt, Die Staateu der philippiuischeu Ein-
gebornen in den Zeiten der ConquUta, blz. 10). — Hoezeer bij de Mohamme-
daansohe volken van den Arohipel, in weerwil van het woekerverbod van den
Islam, dikwijls eene hooge rente, soms wel van 100 •>/„, berekend wordt, zullen
wij in noot 108 hierbeneden zien.
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Het behoeft nauwelijks te worden geiegd * dat allee» «Be

ventand worden, welke door tie daarop gedreven eslterar eene Wïj-
vende waarde hebhen verkregen. Zoo is het daa ook duidelijk dat ,
wat de rijstvelden betreft, hooWs&kdijk de g/arrigeerde, de sawaliX
daarvoor in aanmerking komen. "De tegafs of kdang's , de niet-
^eïrri«eerde velden, zijn over het algemeen 200 weinig waard, dal
zsj zelden in pand worden genomen. Bovendien Is het recht op dras;
soort van gronden veelal niet duurzaam, daar tij na een-, soms
twee-, hoogstens driemalen te zijn gebraikt* verlaten worden " ,
A priori is het dus reeds asm te nemen, dat ïii die streken waar
de sawah-bosw in het geheel niet, of slechts weinig beslaat, de
verpanding ook ontbreken, of alleen bij uitzondering voorkomen moet.
Dit schijnt dan ook het geval te zijn op Borneo, in het grootste
gedeelte van Celebes en op de meeste van de Kleine Socuda- eft
van de MoJaksche-eilanden. Daarentegen komt de instelling voorop
Java, Sumatra, Malaka, Zuid-Celebes, Bali, de Philippines, en
hier en daar in de Mol ukken. Beginnen wij met Java, om dan
achtereenvolgens de overige streken te beschouwen.

Gelijk van algemeene bekendheid is, komt op Java naast het
individueel, het communaal bezit van bouwgronden, met name van
sawah's voor. Het individucel bezit wordt aangetroffen in Bantam,
Krawang, de Preanger-Regeutschappen, Tjeribon (bepaaldelijk in de
afdeeling Indramajoe), Banjoemas (in de districten Madjenang en
Djajaloehoer), Probolinggo en in Besoeki met Banjoewangi, zoomede
op het, tot de residentie Soerabaja behoorende, eiland Bawean,
terwijl in de overige gewesten het commuuaa] bezit meer regel is " * .
Het spreekt vanzelf dat alleen waar het individueel bezit bestaat,
de verpanding van sawah's kan geschieden «« . In Bantam, Krawang

» Alleen bij de Alfoeren van de Minahasa vindt men duurzaam grondbezit bij
den ladang-bouw. Doch nergens wordt ook de cultuur van;de rijst op droge gronden
«oo stelselmatig gedreven als hier.

5»a "Meer regel», dewijl in deze gewerten in velo dena's of dorpeu ook individueel
bezit van sawah's wordt aangetroffen, hetzij van al de sawah's tot ééne desa
behoorende, hetzij van een gedeelte daarvan, terwijl de overigen in gemeen
bezit zijn.

s» Zie voor het volgende: Eindrosumé van het, bij Gouvernement besluit dd„.
10 Juni 1867 N". 2 bevolen, onderzoek naar de rechten van den inlander op den
grond op Java en Madura, dl. I , bis. 51-54 , en Resumé van het, bij Gouver-
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en Tjeribon heeft zij dan ook veelvuldig plaats, in de Preanger-Regent-
schappen echter zelden, terwijl, wat Oost-Java betreft, alleen van
Besoeki en het eiland Bawean eenige voorbeelden zijn bijgebracht * ' .
De verpanding heet algemeen ^arfle, ook, en wel speciaal in de
afdeelingen Seraug, Anjer en Pandeglang (Bantam) en op het eiland
Bawean, #a«da, welke twee woorden wij straks bij meer volken van
den Archipel zullen aantreffen. Andere, van ẑd<? gevormde, namen
zijn $wfe-̂ ?'»arffe en ^fflfe-^«»(a«!e, die respectievelijk in gebruik zijn
in Bantam en in Tjeribon. Bovendien wordt verpanding nog aan-
geduid met de termen '̂a?oa/-«aMrti/ of ^/wwa^adfe en «̂ &fo/-*a«d<2 of

Het verpanden of gade (welk woord wij , als het meest gebruike-
lijke , in den vervolge zullen blijven bezigen) geschiedt in het alge-
meen zoo, dat de sawah in het bezit overgaat van den geldschieter
of pandnemer, die erfelijk in alle. gebruiksrechten van den eigenaar
treedt, doch tot volledige teruggave van den overgedragen grond
verplicht is, zoodra de schuldenaar of zijne erfgenamen het geleende
bedrag, zonder eenige rente, hebben terugbetaald, waartoe zij ten
allen tijde gerechtigd zijn. Bijzondere formaliteiten hebben er bij het
sluiten van het contract niet plaats. Slechts zelden wordt, althans
in Bantam — van de overige residenties ontbreken daaromtrent
nadere bijzonderheden — eene schriftelijke acte daarvan opgemaakt.
Meestal geschiedt de transactie eenvoudig in tegenwoordigheid van
getuigen, terwijl het dorps-, in enkele gevallen, als de pandsom
namelijk een zeker bedrag heeft bereikt, ook het districtsbestuur er

uements besluit ddo. 10 Juli 1867 N". 2 bevolen, onderzoek naar de rechten van
den inlander op den grond in de residentie Bantam , blz. 113—119. Verder werd
nop geraadpleegd: Sollewijn Gelpke, Gegevens voor eene nieuwelandrente-regeling
(Eindresumé der onderzoekingen bevolen bij Gouvornements besluit dd°. 23 October
1879 No. 3), blz. 86—88, en het in noot 62 hierbeneden genoemdo opstel van Prof.
Veth, waar op blz. 89—91 ook het een en ander over de verpanding in Bantam
voorkomt.

" Verpanding werd, bij het onderzoek naar liet grondbezit in 1867—1869 (zie
het in de voorgaande noot genoemde iiEindresumdi' daarvan , blz. 51 , noot I),
aangetroffen, in Bantam , in 42 van de 52 onderzochte dorpen, in Krawang, in
7 van de 9, in Tjeribon , in alle, in de Preanger-Regentschappen, slechts in 18
van de 103, on in Besoeki, in 8 van de 29. Op Bawean, waar het onderzoek in
twee dorpen heeft plaats gehad, werd ook in beiden de verpanding gevonden.
Overigens werd de instelling nog geoonBtateerd in eene desa in Probolinggo en verder
in eenige dorpen van Midden-Java (Tegal, Bagelen en Rembang), waar nok individueel
bezeten aawah's voorkomen.

Wa Zie over deze benamingen noot 105» hierbeuedeu.
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kennis van krijgt. In eenige dorpen wordt dan daarvan aanteekening
gehouden in het register van het landbezit, waaruit soms aan den
pandgever een bewijs wordt uitgereikt. Omtrent de som waarvoor
de verpanding plaats heeft, vinden wij slechts zeer in het algemeen
opgemerkt, dat die in den regel ver beneden de waarde van het
verpande veld is.

Zooals reeds gezegd, gaat de sawah in het vruchtgebruik van den
geldschieter of pandnemer over. De bewerking behoeft echter niet door
hemzelven plaats te hebben, doch kan hij daarvoor contracten met
andereu sluiten, resp. de sawah in huur aan anderen afstaan. Niet
zelden geschiedt dit aan den pandgever-zelven, den eigenaar van
het veld. De voorwaarden waarop dit afstaan in huur plaats vindt,
loopen in de verschillende streken eeuigszins uiteen, doch regelen
zich voornamelijk daarnaar, of de kosten van bebouwing en de
verschuldigde belastingen, met name de landrente, door beide par-
tijen gelijkelijk, dan wel door slechts eéne van beiden, den pand-
gever (huurder) of den pandnemer (verhuurder) alleen, gedragen
worden. In het eerste geval wordt de helft, in het tweede j , in
het laatste -J van den oogst aan den pandnemer uitgekeerd. Dit
verhuren komt veelvuldig, vooral in de residentie Bantam, voor.
In enkele dorpen van dit gewest wordt zelfs nooit een gade-contract
gesloten, anders dan op voorwaarde dat de eigenaar, de pandgever,
op eene der zooeven genoemde wijzen, zijn veld mag blijven be-
bouwen ^ *.

Veelvuldig heeft ook overdracht van het pand aan derden plaats,
welke handeling &V#/)â  of jB?'«d -̂ya<fe heet. Van wege den pand-
gever geschiedt dit om verschillende redenen, soms omdat hij meent
dat de pandhouder het land niet behoorlijk verzorgt, dan weer dewijl
hij verhooging van de reeds verstrekte pandsom verlangt, doch de
geldschieter ongenegen is , die toe te staan, eindelijk ook om, door
het veld niet te lang bij denzelfden persoon te laten, te beletten
dat deze later zou kunnen beweren, dat hij het gekocht heeft, met
andere woorden om , bij het ontbreken van schriftelijke bewijsstukken ,
het ontstaan van geschillen over het eigendomsrecht te voorkomen.
Doch ook van den kant van den schuldeischer kan het pindah-gade

** In 7 van de 42 dorpen, waar verpanding werd aangetroffen bij het onderzoek
naar Het landbezit (zie noot 57), was dit liet geval. In 16 dorpen kwam liet
verhuren van het verpande veld aan den pandgever voor, zonder echter een door-
gaande regel te zijn, terwijl in 18 dorpen dit in het geheel niet gebruikelijk was.
(Zie het in noot 56 genoemde Resumé van het onderzoek naar de reohten van
den inlander op den grond in de residentie Bantam, blz.
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uitgaan. Zoo bij voorbeeld wanneer hij in geldverlegenheid zich
bevindt, en de schuldenaar niet in staat is, liet geleende kapitaal terug
te geven. Voor deze overdracht wordt de toestemming van den pand-
gever, den eigenaar der sawah, noodig geacht, die — dit vinden
wij althans van het eiland Bawean vermeld — dan vooraf als bewijs
van eigendom een pondok, hutje, op dien grond opricht *». Op som-
mige plaatsen is het echter voldoende, dat de pandhouder aan den
pandgever van zijn voornemen, om het pand aan een ander over te
dragen , eenvoudig kennis geeft. Door de overdracht treedt de pri-
mitieve geldschieter buiten het contract, mag hij de sawah niet
terugvorderen van hem, die in zijne rechten getreden is. Dit is
echter geen algemeene regel. Somtijds toch behoudt hij — vooral
in Tjeribon is dit het geval — en elke geldschieter, die vervol-
gens weder overdraagt, het recht om het pand weder iu te lossen
van eiken lateren houder. Gewoonlijk heeft het limpah, het pindah-
gade, plaats op dezelfde voorwaarden als waarop de primitieve overeen-
komst gesloten is, behalve natuurlijk iu het geval dat de handeling
van den pandgever uitgaat met het doel, meer geld op het verpande
veld te erlangen.

De duur waarvoor het pandcontract wordt aangegaan, is onbepaald.
De eigenaar of zijne erfgenamen hebben echter ten allen tijde het
recht, gelijk reeds is opgemerkt, het verpande veld in te lossen,
#AK* gelijk dit heet, in wiens handen het zich ook door overdracht
moge bevinden. Alleen moet dit op een geschikt tijdstip geschieden,
dat wil zeggen na afloop van den oogst en voordat met het planten
een begin gemaakt is, en ook niet alvorens de pandnemer minstens
eenmaal den grond bewerkt en één oogst daarvan genoten hebbe.
Ook komt het wel eens voor, althans in een paar dorpen in Bantam,
dat bij de sluiting van het contract de bepaling gemaakt wordt,
dat liet pand niet dan na een zekeren termijn mag ingelost worden. —
De inlossing heeft plaats tegen betaling van de pandsom, zonder
eenige rente. In een enkel dorp in Bantam, geschiedt zij op eene
andere wijze, wordt namelijk de overeenkomst wel eens zoo aange-
gaan , dat de schuld elk jaar vermindert met een zeker cijfer, zoodat
zij alleen door het vruchtgebruik van het verpande veld, nadat dit
een bepaald aantal jaren geduurd heeft, afgelost en het veld dan terug-
gegeven wordt. — Ten aanzien van de verbeteringen, door den pand-

" Wiseliuu, Geschiedkundige eu maatschappelijke beschrijving van het eiland
Baweau, Tijdsohr. v. Nederl. Iudië, jaarg. 1874, dl. I , blz. 446.
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nemer onderwijl aan den grond gemaakt, geldt in eenige dorpen
de regel, dat alleen wanneer die verbeteringen met toestemming van
den pandgever hebben plaats gehad, de kosteu daarvan vergoed
behoeven te worden. In een grooter aantal dorpen is echter het
betalen van eene vergoeding in het geheel geen gebruik, daar de
pandhouder geacht wordt, in zijn eigen belang te hebben gehandeld,
en de vruchten van iietgeen door hem aan het land ten koste is
gelegd, ook reeds genoten te hebben. Slechts zelden wordt steeds
eene vergoeding gegeven, ook wanneer de verbeteringen zijn aan-
gebracht zonder voorkennis of toestemming van den pandgever « "_ —
Het behoeft nauwelijks te worden gezegd, dat ook de pandhouder
ten allen tijde het recht heeft, om het contract op te zeggen. Hij
bezit echter om zijn geld terug te krijgen, geen ander middel dan
den schuldenaar te manen, en, bij niet-bevrediging, zijne rechten,
door het zooeven besproken limpah of pindah-gade, aan anderen over
te dragen. In geen geval heeft hij de bevoegdheid, het verpande
veld te naasten, dan wel het te verkoopen of te doeu verkoopen
en zich uit de opbrengst daarvan te voldoen. Van dezen regel, dat
het gade. voor een onbepaalden tijd plaats heeft, het pand dus nooit
vervallen kan, wordt eene enkele maal, vooral in de Preanger-
Regentschappen, afgeweken, waar bij het sluiten van het contract
een termijn vastgesteld wordt, binnen welken de inlossing geschieden
moet, bij gebreke waarvan het eigendom van het verpande veld
voorgoed op den pandnemer overgaat * ' .

Behalve in het laatstvermelde geval kan, krachtens het pand-
contract-zelf, de verpande sawah nooit het eigendom worden van

*° Ziehier hetgeen in Bantam, bij bet onderzoek naar het landbezit, in de 42
dorpen waar verpanding bestond (zie noot 57), werd geconstateerd: In 4 dorpen
was het gebruik om de verbeteringen, door den geldschieter tijdens de verpanding
aan den grond gemaakt, steeds te vergoeden, in 13 om dit alleen te doen,
wanneer voor die verbeteringen de toestemming van den eigenaar, den pandgever,
verkregen was, terwijl in 15 dorpen nooit eenige vergoeding werd gegeven. (Zie
het in noot 56 genoemde Resumé van Bantam, blz. 119).

" Tijdens het onderzoek naar het landbezit, werd dit in de Preanger-Regent-
Bchappen slechts in eene desa geconstateerd (Eiudresunié, dl. I, blz. 52, noot IV).
Iutusschen sohijnt, gelijk een later onderzoek dit geleerd heeft, het gebruik
in deze residentie veelvuldiger voor te komen, bepaaldelijk in de afdeelingen
Bandoeng, Tjitjalengka en Soekaboemi. In de overige afdeelingeu , vooral in
Tjiandjoer, is het echter meer regel, urn het gade-contract vuor een onbepaaldeu
tijd aan te gaan. Zie: Eindresumé , dl. I I , Bijlage 00 (Resumé der antwoorden
ingekomen op de vragen, gesteld bij de missive van den leu Gouveruements-
Secrataris dd<,. 21 Februari 1876 N». 442, betreffende den overgang van bezit-
rechten in de Preanger-Regentachappen) , blz. 185.
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den pandhouder. Intusschen gebeurt het wel eens dat de pandgever,
staande de verpanding, van zijn recht van inlossing afstand doet, en
de sawah daarmede onherroepelijk in handen van den pandhouder
brengt. Aanleiding daartoe geeft meestal het zoogenaamde »^a«^*«r,
het voortdurend bijpassen van geld op de pandsom. Is deze daardoor
zoo hoog opgeloopen, dat zij aan de waarde van het verpande veld
gelijk is, dan volgt van den kant van den geldschieter het voorstel
om het recht van inlossing te laten vervallen, waarmede dë pand-
gever, tegen nog eene kleine bijbetaling, veelal genoegen neemt.
Het is vooral in Pandeglang (Bantam), waar deze praktijken zich
voordoen; met name zijn het inlandsche ambtenaren die hier sawah's
in pand nemende, ze door het ngangsur ten slotte weten te benaderen.

Het verpanden van sawahvelden komt op West-Java, behalve
in Bantam, Krawang, Tjeribou en de Preanger-Regentschappen,
ook voor in de residentie Batavia. De positie van den inlander
ten aanzien van het landbezit is hier, gelijk men weet, eene
eenigszins bijzondere. Reeds tijdens de Oost-Indische-Compagnie,
doch later meer onder Daendels en Raffles, zijn de gronden hier op
groote schaal verkocht aan particulieren. Het grootste gedeelte van
de residentie Batavia bestaat dan ook tegenwoordig uit meer of
minder uitgestrekte landgoederen, die aan Europeanen en Chineezen
behooren. Op deze particuliere landerijen zijn natuurlijk ook inlanders
gevestigd, wier rechten en verplichtingen tegenover de landheereu
omschreven zijn in het bekende, in 1836 uitgevaardigde, "Reglement
voor de particuliere landerijen bewesten de Tji-Manoek//. Bij dit
reglement worden de inlandsche opgezetenen gezegd '/erfpachtsrechten«
te hebben op de door hen bebouwde en onderhouden gronden, van
welke rechten zij niet mogen worden ontzet, zoolang zij aan hunne
verplichtingen jegens den landheer (bestaande vooral in het op-
brengen van belastingen, het praesteeren van lieerendiensten, enz.)
voldoen. Onder deze voorwaarde mogen zij ook hunne gronden,
resp. hunne erfpachtsrechten daarop, verkoopen, verhuren of ver-
panden. Dit laatste nu komt veelvuldig voor, en ishetyarfe, gelijk
wij dat zooeven in Bantam en in het overige gedeelte van West-
Java hebben gevonden •*. Dikwijls, aldus lezen wij, worden na

•* Over de verpanding in de residentie Batavia heeft Prof. Veth, onder den
titel "De verpanding van akkers op Java", een belangrijk artikel geschreven in liet
Tijdsohrift voor Nederlandsoli Indië, jaarg. 1869, dl. II, blz. 75 w. Hoofdzakelijk
werd daarbij gebruik gemaakt van eene brochure van deu Heer Francis "lets over
de particuliere landerijen beweeten de rivier Tjimanok" en van een opBtel van
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herhaalde misoogsten de inlandsche erfpachters, resp. opgezetenen
van de particuliere landerijen, genoodzaakt, na alles wat zij aan
gouden of zilveren waar bezitten, te hebben verkocht of verpand,
dit zelfs met het ploegvee te doen, om zich de hoogst noodige
levensmiddelen te verschaften. Hierdoor komen zij in de onmogelijk-
heid om hunne sawah's te bewerken, en worden daardoor gedwongen
tot eiken prijs geld te zoeken, om zaad en ploegvee weder in te.
koopen. Dit geld krijgen zij dan door hunne sawah's, resp. hunne
erfpachtsrechten daarop, als onderpand te geven. De sawah's gaan
dan in handen over van de geldschieters, inlanders, doch ook wel
Chineezen en Europeanen, soms zelfs naar het schijnt de eigen
landheeren, die ze of zelf bewerken 6f aan de pandgevers, dan wel
aan derden, ter bebouwing afstaan tegen een deel van den oogst.
Meer dan elders in West-Java, schijnt hier het gebruik voor te
komen, om, bij het sluiten van het contract, een termijn vast te
stellen, van twee of drie jaren bij voorbeeld, binnen welken de
inlossiug moet plaats hebben, bij gebreke waarvan het verpande
veld voorgoed het eigendom van den pandnemer wordt * *. Wan-
neer zulk een termijn niet bepaald is , kan ook hier het pand nooit ver-
vallen , met andere woorden, bij niet-fcerugbetaling van het verschul-
digde kapitaal, door den panduemer niet genaast worden ' * . Daar-
entegen behoudt de pandgever ten allen tijde het recht tot inlossing.
Dit recht, zegt een berichtgever •*, //wordt onder de inlanders heilig
gehouden, en mij is een geval bekend, waarin in het derde geslacht,
dus door de kindskinderen, een pand ingelost werd". Overigens
hebben wij hier er nog op te wijzen, dat het sluiten van dit

den Heer Woltzen "Individueel grondbezit", iu het Nieuw Bataviaaeoh Handelsblad,
editie voor Nederland vau 30 April 1869. Beide deze verhandelingen waren wij
echter niet in de gelegenheid te raadplegen, zondat het artikel van Prof. Veth
in den tekst uitsluitend gevolgd is.

"'Bij den onguiistigen toestand, waarin over het algemeen de inlandsohe opgezetenen,
de erfpachters, zioh bevinden, Bchijnt die inlossiug niet zelden achterwege te blijven.
Wij vinden althans vermeld, dat, op verschillende particuliere landerijen, uit-
gestrekte erfpachtsrechten op die wijze in het bezit gekomen zijn van Chineesche
geldschieters (Francis in het, in de voorgaande noot geciteerde, opstel van Prof.
Veth, blz. 86). Eenigszins anders, minder ongunstig, is de voorstelling van Wol tzeu
(Veth, t. a. p.), doch deze heeft blijkbaar meer het oog op de gevallen, waarin
bij het gade geen termijn is bepaald.

•* Evenmin zou de pandnemer in dat geval het pand mogen verkoopeu, ten
einde zich uit de opbrengst daarvan te voldoen. De Heer Woltzen (Veth , blz. 84—85)
beweert echter, dat hij hiertoe wel het recht heeft. Iutusaohen moet dit weieene
vergissing ziju. Zie hiervoor blz. 600 beneden.

•" Woltzen, in het aangehaalde opstel van Prof. Veth, blz. 84—85.
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contract in deze residentie meestal schriftelijk, wanneer Chineezen
of Europeanen er in betrokken zijn, bij notariëele, anders, bij
onderhandsche acte, plaats heeft. In het laatste geval wordt liet
bewijsstuk opgemaakt, op sommige landerijen , voor den panghulu en
de oudsten, op andere, voor den mantri en den djuragan-tanah,
die van dergelijke transaction een register houdt, en daarvoor eene
kleine belooning geniet.

Tot dusverre hebben wij alleen gesproken van de verpanding van
aawah's. Doch ook andere soorten van landerijen worden, hoewel
minder veelvuldig, op dezelfde wijze voor schulden verbonden. Zoo
bij voorbeeld komt het verpanden van tëgalvelden, tuinen en boom-
gaarden voor in Bantam en de Preanger-Eegentsehappen, ook enkele
malen in Tjeribon, Bagelen en Eembang. De gronden gaan dan in
handen van den geldschieter over, die tot de inlossing de tëgal's
zelf bewerkt en van de tuinen en boomgaarden de vruchten geniet " . —
Verder worden ook woonerven verpand, hoewel dit minder gebrui-
kelijk schijnt te zijn, althans slechts in weinige dorpen in de
Preanger-Eegentsehappen, Tjeribon , Bagelen, Samarang, Japara en
Eembang is aangetroffen, terwijl de gevallen zich dan nog gewoonlijk
tot enkelen bepalen. In Japara zijn bovendien alleen erven, met
sirih-boomen beplant, voor het gade gewild. De overeenkomst, aldus
lezen wij, wordt wel eens zoo aangegaan, dat, na een vastgestelden
termijn, bij niet-voldoening der schuld, het erf voorgoed aan den
schuldeischer vervalt. Meestal heeft er echter geeue tijdsbepaling
plaats, zoodat de schuldenaar en zijne erfgenamen steeds het recht
tot inlossing behouden. Nu eens vestigt zich de pandnemer op het
erf en geniet hij er de voordeelen van, dan weder laat hij den
pandgever daarop wonen, die dan, voor een gedeelte van den oogst,
het plantsoen verzorgt " . — Eindelijk nog kunnen vischvijvers,
zoutpannen en nipah-bosschen in pand gegeven worden. Zoo werd
er onder anderen, bij het onderzoek naar de rechten van den
inlander op den grond, in de residentie Soerabaja een geval van eene
verpanding van een visclivijver geconstateerd. Hierbij was een termijn
van drie jaren voor de inlossing vastgesteld, bij gebreke waarvan

•* Zie: Eindresumé van hot, bij Gouvernemente besluit ddo. 10 Juni 1867N». 2
bevolen, onderzoek naar de rechten van den inlander op den grond op Java en
Madura, dl. I, blz. 127, en Resumó van het, bij Gouvernements besluit dd".
10 Juli 1867 No. 2 bevolen, onderzoek naar de rechten van den inlander op den
grond in de residentie Bantam, blz. 163.

'" Zie het in de voorgaande noot bedoelde Eüudreeutnd, dl. I , blz 166-167.
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het pand het onherroepelijk eigendom van den pandnemer worden
zou. Gedurende dien tijd was de exploitatie van den vijver aan den
pandgever toegestaan tegen £ van de opbrengst, terwijl al de kosten
en de belasting door hem gedragen werden. Overigens schijnt ver-
panding van vischvijvers, en zoo ook van zoutpannen en nipah-
bosschen, zich uiterst zelden voor te doen. Behalve in Soerabaja,
heeft men toch nog alleen in Pasoeroean en Bantam eenige voor-
beelden daarvan gevonden **.

In de tweede plaats hebben wij de verpanding op het eiland
Sumatra na te gaan. Bij de Menangkabausche Maleiers van de
Padangsche Bovenlanden ** komt zij veelvuldig voor onder de be-
namingen #«ofe? en sa?«fo, dezelfde dus die wij ook op .lava hebben
leeren kennen, en verder $ÏMTO£-#««&««# *'". Leenen, aldus zegt de
Heer Van Hasselt, tot een eenigszins aanzienlijk bedrag zonder zeker-
heid is nagenoeg onbekend in de Maleische maatschappij. Wanneer
eene familie derhalve meer geld uoodig heeft, dan uit de harta-
peutjarian (particuliere goederen) te vinden is , dan moet, hoe on-
gaarne ook, onroerend goed uit de pusaka (familie-bezittingen) te
gelde gemaakt worden, hetgeen algemeen geschiedt door verpanding.
Deze heeft zonder formaliteiten bij mondelinge overeenkomst plaats.
Gewoonlijk worden alleen de hoofden van de families, wier gronden
aan de overgedragene grenzen, en soms ook de leden van het
negari-bestuur uitgenoodigd, om, tegen eene geldelijke belooning
van beide partijen, als getuigen daarbij tegenwoordig te zijn. De
hoegrootheid van de pandsom, hoewel in de eerste plaats afhankelijk
van de productiviteit van den grond, schijnt zich naar verschillende
omstandigheden te regelen. Wij vinden althans vermeld, dat te
Lolo eeue sawah, met eene opbrengst, van 1000 sukè padi, voor ƒ 100
werd verpand, terwijl in het aangrenzende Si-Djoendjoeng voor
eene, van slechts 300 sukè, / 150 tot / 350 bedongen werd <">b- Tegen
betaling van de pandsom treedt ook hier de pandnemer erfelijk in

« Eindresumé, dl. I, blz. 200, 216 en 222.
o» Zie voor het volgende: Resume's van het onderzoek naar de rechten, welke

iu de Gouveruementslauden op Sumatra op de onbebouwde gronden worden uitge-
oefend, blz. 19—21; Kroesen, Het grondbezit ter Sumatra's Westkust, Tijdsclir.
v. Nederl. Indië , jaarg. 1874, dl. II, blz. 18—20; Van Hasselt, Volkubesohrijviug
van Midden-Sumatra blz. 306.

••» Zie over deze benaming blz. G02 hierbeueden.
"l> Zie overigens noot 103» beneden.

5* Volgr. III. 3 '
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alle gebruiksrechten van den eigenaar, maar is verplicht tot terug-
gave van den overgedragen grond, zoodra de schuldenaar of zijne
erfgenamen het volle bedrag, zonder eenige rente, hebben terug-
betaald. Dikwijls wordt nog, bij het verpanden vooral van tuinen
met vruchtboomen beplant, de bepaling gemaakt, dat de pandgever,
bij het vrijmaken van zijn goed, ook verplicht is, al hetgeen na
de overdracht is bijgeplant, tegen taxatie, over te nemen. De in-
lossing kan ten allen tijde plaats hebben: de verpanding geschiedt
voor een onbepaalden tijd, of, zooals de Maleier het uitdrukt,

^ ^ , «/%• tözr//, dat is: //zoolang zon, maan
en sterren draaien, zoolang de wolken wit, de kraaien zwart zijn,
zoolang het water naar beneden vloeit//. Dit neemt niet we? dat
verpanding op tijd, waarbij dus een termijn vastgesteld is binnen
welken de lossing moet plaats hebben, eene enkele maal voorkomt.
In den regel blijft de inlossing van het pand geruimen tijd achter-
wege, ja is daarvan soms eerst na twee of drie geslachten sprake.
Di t , gepaard met het zooeven vermelde feit dat de verpandingen
alleen bij mondelinge overeenkomst gesloten worden, is eene der oor-
zaken van de geschillen over grondbezit, die zich zoo veelvuldig
in de Maleische landen voordoen. Deze geschillen ontstaan meestal
ten gevolge van eene weigering, om een pand terug te geven. Beide
partijen, erfgenamen dus in het tweede of derde geslacht van de
eerste contractanten, verzekeren dan, en soms beiden te goeder
trouw, dat de grond is //#a»#aM^ M »«««/&//, ontgonnen door
hunne voorouders. De getuigen, die bij de verpanding tegenwoordig
waren, zijn in den regel overleden, en wat de erfgenamen-zelve
bij overlevering van de zaak weten, is veelal onvoldoende om haar
tot klaarheid te brengen. Zoo schiet er voor den rechter dikwijls
niets anders over, dan den knoop door te hakken, en de grond in
quaestie aan ieder voor de helft toe te wijzen. Op enkele plaatsen
in de Padaugsche Bovenlanden bestaat daarom het gebruik, dat de
pandnemer jaarlijks eene kleine som aan den pandgever uitkeert,
als erkenning van diens eigendom. Overigens wordt het tegenwoordig
meer en meer de gewoonte, van de trausactie eene schriftelijke
acte op te maken, die de rechten van den pandgever beter dan het
vroegere getuigen bewijs verzekert.

Ook bij de overige volken van Sumatra komt het verpanden vau
gronden, in de eerste plaats van sawahvelden, voor. Zoo bij de
Bataks, bij wie het echter minder algemeen is dau bij de Maleiers,
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en bij de bewoners van Palem bang * o .Nadere bijzonderheden worden
echter niet vermeld. Alleen in de undang-undang, in de verzame
lingen van gewoonterechten, uit het laatste gewest, treffen wij
eenige bepalingen daarover aan, zooals wij ze ook op Java hebben
leeren kennen. Zoo heet het onder anderen in eene dier verzame-
lingen: //Wie zijne sawah, Iadang of tuin verpandt, stelle zulks
bekend bij het dusun- of dorpshoofd//, en verder: «wie zijne sawah,
Iadang of tuin verpandt, zonder bepaling van den tijd van inlossing
en teruggave, zal geen recht hebben tot inlossing, tijdens het pand
nog vruchtdragende is: de inlossing zal na den oogst eerst kunnen
plaats vinden// " . I n eene andere verzameling van gewoonterechten
lezen wij eveneens, dat //ieder die een sawah veld of tuin verpandt,
verplicht is daarvan keunis te geven aan het dusunhoofd, welke
kennisgave herhaald moet wordeu, als dat hoofd door een ander
vervangen wordt//. Indien, aldus luidt het volgende voorschrift,//een
sawahveld of tuin verpand is , zonder behoorlijke overeenkomst of
tijdsbepaling van inlossing, kan deze niet plaats hebben, voordat
van dat veld eenmaal geoogst is door den pandhouder// **. Ten
aanzien van de verpanding bij de Bataks kan hier nog in het alge-
meen opgemerkt worden, dat hoofdzakelijk daarbij dezelfde regelen
gelden als bij de Javanen en Maleiers, gelijk wij, tijdens ons ver-
blijf te Sipirok, herhaaldelijk gelegenheid hadden te constateeren.

Gaan wij nu over naar Malaka. Het is in eene door den Heer
Maxwell gepubliceerde verhandeling, dat wij een aantal bijzonder-
heden vermeld vinden omtrent het pandrecht bij de Maleiers van
dit schiereiland " . De schrijver begint met de opmerking, dat hij
voldoende gelegenheid heeft gehad //of observing the Malay customs
relating to the sale and mortgage of land in operation in purely
native districts, having been deputed in 1874 to take over the
territory on the left bank of the Krian river, then recently ceded

" Resume's van het onderzoek naar de reohteu, welke in de Gouvernemeute-
landen op Sumatra op de ouuebouwde gronden worden uitgeoefend, blz. 57 en 122.

7' Undang-undang simbur tjaja, verzameling van adats uit Palembang, Tijdsohr.
v. Nederl. Indië, jaarg 1876, dl. I , blz. 26.

72 Gersen, Undang-undang van de Pasemah-lauden, Tijdsohr. v. Iud. T. L. en
Vk., dl. XX, blz. 130, art. 9 en 10.

« Maxwell, The law and customs of the Malays with reference to the tenure
of land, Journal of the Straits Braiioh of the Royal Auiatio Society, No. 13 (Juni
1884), blz. 75 w.
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by Perak to the British Government, and having since then served
for some years as Assistant Resident in the Native State of Perak// »*.
De Maleier, aldus nu luiden de mededeelingen van den Heer
Maxwell " , die zijn land in pand geeft, $MZP«/ -$0M$Ï , zooals
het heet " a , hoewel de term ya<&w ook in gebruik is, //sells his
proprietary right for a sum then and there advanced to him, and
surrenders the land to the vendee, coupling, however, the transfer
with the condition that if, at any time, or within a certain time,
he shall repay to the vendee the sum so advanced, he (the vendor)
shall be entitled to take back his land//. //It frequently happens//,
gaat de schrijver voort, //that the conditional vendor (the debtor)
wishes to retain possession of the land during the period of his
indebtedness, and, if so, this is arranged by his becoming the
tenant of the conditional vendee (the creditor). The rent in money
or kind which he pays, or which some other tenant pays if the land
is not let to the conditional vendor, or the profit which the condi-
tional vendee derives from cultivating the land himself if he does
not let it , takes the place of interest, which is not charged//. En
verder: «If a term is mentioned within which the money must be
repaid, and the condition of repayment is not fulfilled within the
appointed period, the sale becomes absolute and the vendee takes
the full rights of proprietorship. But even then the payment of the
money at some later time would, in most cases, be sufficient to
enable the conditional vendor to regain his land from a stranger
under purely native rule. If no term is fixed, the money may be
paid at any time, but until it is paid, the conditional vendee is en-
titled to retain possession of the land and to cultivate it , or let
i t , at his pleasure. A short document is generally drawn up in
evidence of the transaction, but these are often so loosely or infor-
mally worded that the proof of the existence of the condition rests
principally upon the good faith of the parties. Sometimes there is
no written agreement at all//. Wij zien dus hoe ook op Malakka bij
de verpanding (door Maxwell, niet geheel juist, gelijk straks zal
worden aangetoond, eenvoudig als een verkoop met recht van weder-
inkoop voorgesteld) het verpande veld in handen van den geld-
schieter komt, die of het zelf bebouwt, of het ter bebouwing afstaat,

»« Maxwell, O. o., blz. 121.
'• Maxwell, O. o., blz. 123 vlg.
«• Zie over deze benaming blz. 602 hierbenedeu.
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hetzij aan den pandgever, hetzij aan een derde; dat verder de ver-
panding voor een onbepaalden tijd geschiedt, hoewel het ook voor-
komt dat een termijn vastgesteld wordt binnen welken de lossing
behoort te geschieden; dat in het eerste geval het pand nooit ver-
valt , iu het tweede het echter bij niet-inlossing voorgoed het eigendom
wordt van den pandhouder. Toch, merkt de Heer Maxwell op, zou ook
dan de betaling van de pandsom, op een later tijdstip, //under
purely native rule//, in de meeste gevallen voldoende zijn, om den
pandgever in staat te stellen, zijn grond terug te bekomen. Overigens
hebben wij hier nog de boven (blz. 574—576) reeds besproken bepa-
ling in herinnering te brengen, dat bij de inlossing het verschuldigde
kapitaal dubbel moet worden betaald, zoo gedurende den geheelen
pandtijd de pandhouder geenerlei vruchten van den verpanden grond
genoten heeft.

Op het eiland Celebes, waarheen wij ons nu verplaatsen, wordt,
gelijk hierboven reeds opgemerkt is, verpanding alleen op het Zuid-
westelijk schiereiland bij de Makassaren en Boegineezen aangetroflen " .
Verpand worden alleen gronden, die door de daarop gedreven cultuur
eene blijvende waarde hebben gekregen , zooals sawahvelden, koffie-,
sirih- en klappertuinen, soms ook vischvijvers. Het verpanden komt
dan ook dikwijls voor in de vlakte en in de koffie-districten, zoowel
in de Gouvernements- als in de Vorstenlanden. Omtrent formaliteiten,
die er bij het sluiten van het contract plaats hebbeu, vinden wij
niets vermeld. Het schijnt echter, dat het opmaken eener schriftelijke
acte daarbij niet gebruikelijk is, doch dat de zaak alleen mondeling,
in het bijzijn van getuigen, afgedaan wordt. In den regel bedraagt
de pandsom het dubbele van de gemiddelde jaarlijksche opbrengst.
Is bij voorbeeld de zuivere opbrengst van eenen koffietuin twee
pikols, dan wordt de tuin voor geen hoogere som in pand genomen
dan het dubbele van de marktwaarde van twee pikols koffie " a . Heeft
een landbouwer geld noodig, dan tracht hij eerst zijn grond te ver-
panden aan een lid zijner familie; gelukt dat niet, dan wendt hij
zich tot anderen, leden of niet-leden van zijn district. Zelden vindt
hij geen geldschieter. — Tegen betaling van de pandsom verkrijgt

' • Zie voor het volgeude: Bakkers, Nota betreffende het particulier landbezit
op Celebes, Tijdschr. v. Ind. T. L. Vk., dl. XVI, blz. 324—325; Kooreman,
De feitelijke toestand iu het Gouvernomentsgebied van Celebes en ondorhoorigheden,
Indische Gids, jaarg. 1883, dl. I I , blz. 155—157.

'•• Zie overigens noot 103 • beneden.
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de pandnemer het recht van vruchtgebruik, dat hij behoudt, zoo-
lang de inlossing niet heeft plaats gehad, hoeveel jaren dit ook
duren moge. Komt hij te overlijden, dan gaat zijn recht over op
zijne erfgenamen. Ook kan hij den grond weder aan anderen ver-
panden. Het gebruik vordert in dat geval, dat hij niet meer opneemt
dan de door hemzelveu verstrekte pandsom, en den pandgever, den
eigenaar, eerst in de gelegenheid stelt, zijn veld in te lossen. De
ondervinding leert echter, dat dit zelden in acht wordt genomen. —
Veelal worden de verpande gronden door den pandhouder-zelven be-
werkt. Intusschen doet het zich ook voor, vooral bij koffietuinen ,
dat hij die in huur aan den eigenaaar, den pandgever, afstaat. Dit
verhuren nu kan op tweederlei wijzen plaats hebben, of tegen een
vooraf bedongen vasten huurprijs in producten (bij voorbeeld 50
bossen rijst van een veld, één pikol koffie van eenen koffietuin, enz.),
of tegen een aandeel in den oogst. Deze laatste wijze, fe»a^ geheeten,
komt het meest voor. Bij koffietuinen is het regel, dat de oogst
gelijkelijk tusschen verhuurder (pandnemer) en huurder (pandgever)
verdeeld wordt, hetgeen ook het geval is bij rijstvelden, zoo althans
het benoodigde ploegvee en de zaadpadi door den verhuurder gele-
verd worden. Is het integendeel de huurder, die hiervoor zorgen
moet, dan wordt slechts ^ , soms | van den oogst aan den ver-
huurder uitgekeerd. — Evenals bij de Maleiers van Sumatra, komen
bij de Makassaren en Boegineezen geschillen ten gevolge van pand-
geving veelvuldig voor, welke geschillen nu eens over het bedrag
van de pandsom loopen, dan weder een gevolg zijn van de bewe-
ring van den pandhouder, dat de opgeëischte gronden door zijn vader
of grootvader ontgonnen zijn, en dus tot zijn pusaka behooren. In
beide gevallen is het nemen van eene beslissing zeer lastig.

Ten slotte hebben wij nog de verpanding na te gaan op de
Philippijnen, in de Molukken en op het eiland Bali.

Op de Philippijnen komt de verpanding, bepaaldelijk op Lucon,
voor onder de Spaansche benamingen joocfo öfe rerfro en jöre»<fo

jweforca. //Der Eingeborene//, aldus deelt Jagor mede " , vder ein
Stück Land durch Urbarmachung und Besitzergreifung, aber fast
nie oder sehr selten durch Kauf vou einem andern Eigenthümer
inne hat , bietet, wenn er sich in drückender Geldnoth beiindet, sein
Land zum Pfande fïïr ein vom Kapitalisten begehrtes Darlelm, da

" Jagor, Reisen in deu Philippine!!, blz. 304—305.
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er aber keine Urkunde besitzt, urn sein gutes Recht zu beweisen
und zu zeigen, dass es von allen Lasten und Verpflichtungen frei
ist, so ist keine Grundlage fiir ein hypothekarisches Darlehn unter
billigen Bedingungen vorhanden. Der Kapitalist sucht daher seine
Sicherheit im umnittelbaren Besitz. Die Hypothek verwandelt sicli
in ein antichretiscb.es Pfand, und da es sehr schwer ist, oder
wenigstens sehr selten vorkommt, dass der Indiër, der das Geld
empfangt, es freiwillig zur festge.setzten Zeit zurückzahlt, und es
nicht im Interesse des Darleihers liegt, ihn zur Zahlung zu zwingen,
so geschieht es, dass für die einem hypothekarischen Darlehn
entsprechende Summe, d. h. für den halben oder drittel Werth des
Pfandes, das Grundstück definitiv den Besitzer wechseltw. Het schijnt
dus dat de verpanding hier niet voor een onbepaalden tijd plaats
heeft, doch dat er steeds een termijn vastgesteld wordt, binnen
welken de lossing moet geschieden. Deze transactie is dan ook, vol-
gens Jagor, «eine der gebrauchlichsten Formen durch welche landliche
Besitzungen aus den Handen der Eingeborenen an Audre übergehn.
Ein betrachtlicher Theil von Pampanga, Bataan, Manila, Laguna,
Batangas und anderen Provinzen hat innerhalb weniger Jahre auf
diese Weise die Besitzer gewechselt. Auf diese Weise erwerben ge-
wöhnlich die unbeschreiblich schlauen und sparsamen Mestizen ihre
Landereien, deren Kultur sie dann verbesseru; was aber nicht hin-
dert dass dieser Gebrauch für den Volkswohlstand verderblich istw.

In de Molukken treffen wij de verpanding aan op Boeroe. Het
hoofdvoedsel van de bewoners van dit eiland bestaat, gelijk van
algemeene bekendheid i s , uit sagu, een meel dat verkregen wordt
uit het merg van den sagupalin (Metroxylon Eumphii). Uitgestrekte
sagubosschen, of sagudusun's zooals zij algemeener heeten, worden er op
het eiland gevonden, welke allen aan bepaalde familiën toebehooren * *.
Verkoop van deze dusun's mag alleen plaats hebben aan personen,
die van denzelfden stam, dezelfde fenna, zijn. Dit gebeurt echter
uiterst zelden. Eerder zal de inlander, als hij zich in geldverlegenheid
bevindt, er toe overgaan, om zijne sagudusun te verpanden, #a<&.
De dusun gaat dan daarbij uit de handen van de gezamenlijke
eigenaren over in die van den geldschieter, welke van dat oogenblik
af, bij wijze van interest van de door hem voorgeschoten gelden,

" Zie voor liet vulgoude onze verhandeling: Bijdrage tot de kennis der Alfoeren
van het eiland Boeroe, Verhandelingen van het Bataviaasch Gonootechap van
Kunsten en Wetenschappen, dl. XXXVIII, blz. 14—16 (van den overdruk).
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er de vruchten van trekt, terwijl de eigenaars, zoolang die gelden
door hen nog niet terugbetaald zijn, daarop geenerlei rechten kunnen
uitoefenen. De pandgeving geschiedt voor een onbepaalden tijd.
De pandhouder heeft dus geenszins de bevoegdheid, wanneer hij
terugbetaling van zijn kapitaal verlangt, bij niet-bevrediging, de
verpande dusun zich toe te eigenen of te doen verkoopen. Wel
kan hij die weder aan andereu in pand geven. De schuldenaren, de
pandgevers of hunne erfgenamen, hebben aan den anderen kant het
recht van inlossing voor de primitief voorgeschoten gelden, ten allen
tijde en bij welken houder het pand zich ook moge bevinden. —
Behalve op Boeroe, komt de verpanding van dusun's, gronden be-
plant met sagupalmen of andere nuttige gewassen, voor op de
Ambonsche eilanden '*. Nadere bijzonderheden vinden wij echter
daaromtrent.niet medegedeeld.

Over de verpanding op Bali kunnen wij slechts kort zijn. Het
contract is ook hier bekend onder den naam van yartle. Bijna uit-
sluitend zijn het sawahvelden, die in pand gegeven worden. De
pandnemer trekt van het verpande veld al de voordeelen, totdat het
is ingelost. Dikwijls gebeurt het dat hij het niet zelf bewerkt, doch
dit door den eigenaar, den pandgever, laat doen tegen de helft van
den oogst •".

I I I .

Vatten wij nu het in liet voorgaande hoofdstuk medegedeelde
kortelijk samen, ook om naar aanleiding daarvan op eenige punten de
aandacht te vestigen, die wij tot dusverre onvermeld hebben gelaten.

Wij zien hoe de verpanding van akkers, het gade, allerwege in
den Indischen Archipel hetzelfde karakter vertoont Met ons hypotheek-
contract — dit behoeft nauwelijks te worden opgemerkt — kan
het volstrekt niet vergeleken worden * •. Het eigenaardige van de
hypotheek toch is, dat deze geen bezitsovergang medebrengt, doch
dat de zaak bij den geldopnemer blijft. Bij het gade daarentegen
komt het veld in het bezit van den sreldschieter. die daarvan het

" Nota de rechten betreffende, welke in de residentie Amboina op onbebouwde
gronden worden uitgeoefend, blz. 20; Van Hoëvell, Ambon en de üeliasers, blz. 183.

*° Liefrinok, De rijstoultuur op Bali, Indische Gids, jaarg. 1887, dl. I , blz. 374.
" Onjuist is het natuurlijk ook van "verpanding" te spreken, daar het uu een-

maal gebruik is , het woord upandn alleen te bezigen, waar het ecne roerende zaak
geldt. Intusschcn zullen wij deze uitdrukking, bij gebrek aan eene betere, blijven
aanwenden,
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vruchtgebruik heeft, zoolang zijne eigen kapitalen in vruchtgebruik zijn
bij den eigenaar van dat veld. Dit is de regel. Toch doet liet geval zich
ook voor (bij de Soendaneezen en Javanen, de Maleiers van Malaka,
Makassaren en Boegineezen, Balineezen), dat het verpande grondstuk
door den eigenaar-delven bewerkt wordt, zich dus in handen van dezen
bevindt. Ook in dit geval heeft er echter bezitsovergang plaats gehad,
en is eerst daarna het grondstuk, hetzij krachtens een bij het contract
gemaakt beding, hetzij vrijwillig, door den pandnemer, tegen eenc
vaste som of tegen een aandeel in den oogst, aan den pandgever
in huur afgestaan. In weerwil van eenige uiterlijke overeenkomst,
is dus elke vergelijking met onze hypotheek hier evenzeer uitgesloten.
Waar trouwens — wat echter eene zeldzaamheid is — dit laatste
contract in den Indischeu Archipel voorkomt, wordt het door een
afzonderlijken naam duidelijk van het gade onderscheiden. Zoo op
Bali, waar het verbinden van akkers tot zekerheid eener schuld-
vordering, zonder dat daarbij bezit of vruchtgebruik in andere, han-
den overgaat, bekend is en «^««Wa/fW of //i££#H^a»^ heet »*.

Niet zelden — hierboven (blz. 588) hebben wij ai gezien hoe dit door
den Heer Maxwell gedaan wordt — is het gade-contract omschreven
als een w/foqp w^ rec/W »«» «««fen&foq/; * *°, waarmede, dit moet
erkend worden, het dan ook uiterlijk bijna niet verschilt. Intusschen
is het ontwijfelbaar, dat voor den inlander, bij de geheele handeling,
het begrip van pandgeving op den voorgrond staat. Dit blijkt reeds
uit de woorden #ade en «örnfo, die beiden //pand// in het algemeen
beteekenen, gelijk dan ook het gewone of vuistpand, dat eenvoudig
voor zekerheid eeuer schuldvorderiug gegeven wordt, zoo heet •*.
Nooit komt dan ook, gelijk de Heer Woltzen, van de verpandingen

«» laefrmok, De rijstcultuur op Bali, Indische Gids, jaarg. 1887, dl. I,blz. 374.
8»a Ook de Heer Sollewijn Gelpke stelt, zouder meer, het gade gelijk met eeu

verkoop met recht van wederbikoop (Gegevens voor eene nieuwe landrente-regeling,
blz. 86 vlg), terwijl de Heer Van Hasselt eveneens beide contracten met elkander
vergeleken wil hebben (Vnlksbeschrijving van Middeu-Sumatra, blz. 306).

8» Het woord 3«rf«, in den zin van npaiid" in het algemeen, is zeer verbreid
in den Archipel. Behalve in het Javaansoh en Soendauoeach, Maleisoh, Balineeach,
Alfoeraoh van Uoeroo, treft men het nog aan in het Dajaksch (Ngadjusoh), als
</adai, Tagidasch , als c/atoi, Alfoersch van de Minaliasa, als jrodc, yande en jrafe ,
in enkele dialecten van de Ambonsche landtaal, enz. Ook «<n(fa komt in dezelfde
beteekenis veelvuldig voor, behalve in het Java&nsch, Soendaneeseh en Menang-
kabausoh Maleisoh, in het Dajaksch (Ngadjuach), Boogineeach, als sanm, in het Taga-
lasoh eu Bisayasoh, als janto, enz. Vergelijk ook het Maleiseho ramdara , het Batak-
sehe «ndor. Zie verder noot 115 beneden.
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in de residentie Batavia sprekende, mededeelt * * , bij deze rechtshan-
deling de woorden $MK>«^ en $?#, verkoopen en koopen, over de
lippen van den inlander. Alleen Avanneer er een Chinees of Europeaan
in betrokken is , wordt bij het opmaken van de notariëele acte, dat
dan pleegt te geschieden, de uitdrukking //$'»?<;«/rtfo» iofe// £2/? /?w/?4«#//,
verkoopen met recht om weder in te koopen , als explicatie of amplifi-
catie van gade gebruikt «*". Het zou overigens ook niet geheel
juist zijn, zoo men die twee zaken zonder meer met elkander gelijk
wilde stellen. Was toch het gade werkelijk een verkoop met recht
van wederinkoop, dan zou er in den tusschentijd , vóór de inlossing,
geen zakelijk recht meer van den schuldenaar op zijne sawah's zijn,
doch slechts een persoonlijk recht tegenover den schuldeischer. In-
tusschen kan het, uit het in de voorgaande bladzijden medegedeelde,
duidelijk gebleken zijn, dat dit volstrekt niet het geval is, dat er
wel degelijk een rechtstreeksch verband tusschen den schuldenaar en
de afgestane sawah's blijft bestaan , dat de schuldenaar de onmiddellijk
belanghebbende bij en eigenlijk rechthebbende op deze sawah's blijft,
zoodanig zelfs — om slechts op dit eeue te wijzen — dat geen
overdracht hiervan aan derden kan plaats hebben, althans bij de
Javanen en Soendaneezen (blz. 580), zonder zijne toestemming.
De crediteur is dan ook niet, wat hij bij een verkoop met recht
van wederinkoop zou zijn, interim dominus rei, gelijk hij zichzelven
niet als zoodanig beschouwt. Integendeel blijft hij den debiteur als
eigenaar aanmerken, en geeft dit onder anderen ook openlijk te
kennen, door hem jaarlijks eene kleine som gelds op te brengen,
zooals wij van de Menangkabausche Maleiers, zij het niet als alge-
meenen regel, vermeld hebben gevonden (blz. 586). Bij de Javanen
en Soendaneezen is het de schuldenaar-zelf, die van zijne eigen-
domsrechten op het afgestane veld blijk geeft, door dit herhaaldelijk
aan een ander over te dragen, telkens van het limpah of pindah-gade
gebruik te maken (blz. 579), of door er, gelijk op het eiland Bewean, een
pondok, hutje, op te bouwen (blz. 580). Nooit, zegt overigens nog
de Heer Wolteen * *, zal de Soendanees van de door hem, krach-

'* Bij Veth, De vorpaudiug van akkers op Java, Tijdsohr. v. Nederl. Indië ,
jaarg. 1869, dl. II, blz. 81.

s*" Intusschen moet hier opgemerkt worden, dat, uit de boven (blz. 578) voor
verpanding mede opgegeven benamingen d/utoai-jiatfe of ey«uiaï-sanda en rwjrecfct-sade
of njedoZ-sanda, blijkt, dat bij de handeling bet begrip van verkoopen wel eew?
op den voorgrond staat. Zie hierover blz. 602 beneden, en vooral noot 105».

» Bij Veth, O. o., bla. 76.
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tens het gade-contract, bezeten sawah's spreken als van
£ K & ' / , dat is: "tnijne sawah's» , maar van «,«<»•«/< /«ewwa?
dat is: "sawah's die ik in pand heb//, terwijl de schuldenaar,
gedurende de beleening, steeds zeggen zal: «*a<ra^ £afo fop» o/Vwwa
<&7a<&; #« &-^Mtv, dat is: '/mijne sawah's, maar tegenwoordig in pand
van X //.

Evenmin als met een verkoop met recht van wederinkoop, mag
liet gade, gelijk door Prof. Veth • " , en, in navolging van hem,
door anderen gedaan is • *, met de /WK«'« van het Romeinsche
recht gelijkgesteld worden. De fiducia is, gelijk men weet, het oudste
middel dat de Romeinen kenden, om eene zaak tot garantie eener
schulvordering aan te wenden. Het bestaat daarin, dat de zaak door
inancipatio ** aan den geldschieter in eigendom overgedragen wordt,
met het bijzonder beding van bloot persoonlijke werking, dat zij,
bij geheele aflossing van het verschuldigde, aan den schuldenaar
zal worden teruggegeven. Bij deze transactie wordt dus de geld-
schieter eigenaar van de zaak. Formeel kan hij er naar willekeur
over beschikken: hij kan haar verkoopen, wegschenken of op andere
wijzen vervreemden. Wel heeft de schuldenaar dan tegen hem, daar
hij het gesloten beding overtreden heeft, de onteerende actio fiduciae,
doch daarmede kan hij de zaak-zelve niet meer terug bekomen en alleen
eene schadevergoeding erlangen. Wat hij mist, is een zakelijk vor-
deringsrecht, dat hij ook tegenover derden kan doen gelden, een gevolg
daarvan, dat hij zijn dominium heeft prijsgegeven. Men ziet reeds
dadelijk het verschil tusschen deze transactie en het gade. Bij dit laatste
toch — wij brachten het zooeven pas iu herinnering — blijft de

s» Veth, O. o., blz. 76—77.
8' Zoo bij voorbeeld ook door Van Hasselt, Volksbeschrijving van Midden-Sumatra,

blz. 306.
** De manWjxrfto — misschien is deze herinnering hier ter plaatse niet geheel

overbodig — was de oud-Romeinsche vorm van verkoop, welke geschiedde ton
overstaan van kooper, verkooper, vijf getuigen en den libripeus, een onpartijdig
persoon, die iu vroeger tijd , toen de koopprijs werd toegewogen , noodig was. Later
is zij een sohijnkoop, imaginaria venditio nummo un<> , geworden, en als zoo-
danig eeu gewoon middel van eigendomsoverdracht, onverBohillig van den rechtsgrond
waarop deze plaats had. De >/uincipa<io ./fduei'ae catwa was eene mancipatio met het
beding, pactum fiduciae, dat de persoon aan wien gemancipieord werd tot reman-
cipatio verplicht was, onder bepaalde omstandigheden of zoodra aan eene bepaalde
voorwaarde was voldaan. Overtrad hij dit beding, dan had de oorspronkelijke
eigenaar tegen hem de onteerende actto JMMOM*, eene bonae fidei actio. Do man-
oipatio fiduciae causa kon om verschillende redenen plaats hebben, zoo dan ook
ter verzekering eener sohuldvordering.
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schuldenaar eigenaar van den beleenden akker. Hij oefent er dan
ook onmiddelijk heerschappij over uit en kan zijn recht vervolgen,
resp. de zaak terugvorderen, onverschillig in wiens handen deze zich
bevindt. Wilde men het gade met eene transactie uit het Romein-
sche recht vergelijken, dan zou dit met de «fltó^ras/,? zijn. Men
weet dat reeds spoedig, naast de zoo omslachtige en voor den debi-
teur bezwarende fiducia, tiel._pandrecht gekomen is, waarborging van
den schuldeischer door overgifte der zaak met beding van teruggaaf
na bevrediging. Hierbij wordt de schuldeischer niet tot eigenaar,
maar alleen tot bezitter gemaakt. Met dit bezit — natuurlijk eene
possessio ad interdicta • • — is geen gebruiksrecht verbonden.
Levert de zaak vruchten op, dan moet de schuldeischer deze ten
behoeve van den verpander trekken : zij worden op de rente, en ver-
volgens op het kapitaal gekort. Intusschen kan er bedongen worden,
dat zij den crediteur in plaats van interesten zullen toekomen, en

vjiit_ is de eyengenoemde antichresis. «Si aW/^fXiS facta sit eo

usque retinet (scil. creditor) possessioneni pignoris loco, douec illi

pecunia solvatur, cum in usuras fructus percipiat aut locando aut

ïpse percïpïehdo naoAandoque'/ ^V
Men ziet dus dat eene pandgeving, geheel overeenkomende met

het gade, bij de oude Romeinen werd aangetroffen. Uiterlijk verschilt
de antichresis weinig van de fiducia: met beiden werd hetzelfde
bereikt. Het was dan ook door de fiducia dat, volgens Kohier, de
uit Griekenland afkomstige antichresis weinig ingang in Italië moet
hebben gevonden — in Italië, "deim dass das Geschaft im Oriente
hautig war, ist einmal bei der lebhaften Nachwirkung des griechischen
Rechtes nicht zu bezweifeln und ist sodaun gerade in unseren Tagen in
glsinzender Weise bestütigt worden durch das Syrische Rechtsbuch'/ * ' .
Het is van genoegzame bekendheid, dat de antichretische pandgeviug
ook in het oud-üuitsche en oud-Pransche recht voorkwam, in het
laatste onder den naam van ^d^z'uw wwtow of rao/A/^t'. «Une terre
est baillée ïl mortgage, quand les fruicts d'icelle n'acquittent rien du
deu et que celuy auquel elle est baillée en jouyt saus en rien rendre,

*• Of interdiotenbezit, oen bezit dat wel door rechtsmiddelen, interdicta, tegen
stoornis wordt beschermd, maar nooit tot eigeudomsverkrijging door verjaring kan
leiden, omdat de titel, waarouder dit bezit verworven ia, aanwijst, dat een
ander eigenaar der zaak is.

*> Mnroian. 1. 11 § 1 I). Je pign. (XX, 1). Zie verder: Kohlor, Pfaudrechtliche
Forschungen, § 6 Nutzpfcuul im römisohen Recht, blz. 63 vv.

»» Kohier, O. o., blz. 79—80.
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jusques a ce qu'on luy ait rachetée et payé la somme pour laquelle

elle luy est baillée" ' * . Overigens vindt men de antichresis ook in

liet recht van vele niet-Europeesche volken. Zoo maken de Indische

dharmacastra's een duidelijk onderscheid tusschen een pand, dat alleen

voor zekerheid wordt gegeven, en een pand , waarvan de schuldeischer,

bij wijze van interest van de door hem voorgeschoten gelden, gebruik

kan maken " . Doch niet alleen het recht van de cilstra's, ook

het daarnaast bestaande gewoonterecht, onder anderen in de Panjab,

Bihar en Dekkhan, kent de antichresis, gelijk door Prof. Kohier,

in zijne in liet //Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschal'W

gepubliceerde studiën, is aangetoond »*. Ook in Birma en in China —

aan evengenoemde geleerde komt de verdienste toe, hierop evenzeer

de aandacht te hebben gevestigd — wordt het pand meestal anti-

chretisch bezeten ' * .

Het kenmerkende van de antichresis, bij de Romeinen en verder

«2 Viollet, Précis de l'histoire du droit francais, blz. 629. — Zie ook: Kohier,
Pfandrechtliche Forschungen, § 7 Nutzpfand im deutsohen Recht, en § 8 Nutz-
pfaud im altfranzöeiBchen Beoht, blz. 79 w. en 134 w .

'* Zie: Jolly, Ueber das indische Schuldrecht, Abhandlungen der Bayer. Akad.
der Wisseuach., philologiseh-historische Klasse, 1877, blss. 298 vv.; Kohier, Iu-
disches Obligationen- uud Pfaiidreoht, Zeitsdirift für vorglciohcudo Rechtswisseu-
Bohaft, dl. III, blz. 185 w . , eu de daar s>cciteorde bepalingen uit de Indische
dharmacfiatra's.

•* Zie: Kohier, Die Gewohnheitsrechte des PendBchabs, eu Indische Gewohn-
heitsrechte, Zeitschrift für vergleichende Rochtswiaaensohaft, dl. VII, blz. 191 vv.,
en dl. VIII, blz. 97 en 123 vlg.

•* Kohier, Das Recht der Birmanen, eu Aus dem ohinesischen Civflreeht,
Zeitschr. für vergleichende Rechtewissenschaft, dl. VI, bis. 185 en 360—361. —
Ziehier hetgeen overigens over het bruikpand in China door den Heer Van dei-
Spek, tolk voor de Chiueesohe taal, medegedeeld wor.lt: "Een grondbezitter <>f
eigenaar van een huis, die om geld verlegen is en zijn eigendom niet wil verkoopeu,
wendt niet zelden een eigenaardig middel aan, om de beuoodigde aom machtig
te worden. Hij staat voor een zeker aantal jaren zijne landerijen en huizen aan
een ander af, die hem daarvoor renteloos een kapitaal in de plaats geeft. Het
oontract wordt schriftelijk, in behoorlijken vorm , opgemaakt. De een betaalt geen
huur, de ander geen interest. Na verloop van het bepaalde getal jaren, kan de
landeigenaar of huisheer zijn eigendom terugeischen, mits hij van zijn kanfc de
indertijd geleende geldsom aan den ander teruggeeft. Vóór den afloop van den
overeengekomen tijd mag de eigenaar zijne bezitting verkoopen, bezwaard als zij
is; en de kooper verkrijgt natuurlijk liet reoht om na den vastgestelden termijn,
tegen betaling van de door den oorapronkelijken eigenaar geleende som, van do
hoeve of woning het bezit te aanvaarden. Het schijnt dat in China vele eigen-
dommen op die wijze zijn verpand. En indien het loopt over eeue lange reeks van
jaren, kan het bijster veel beslommeringen veroorzaken" (Recht en wet, Rechts-
geleerd maandschrift onder redactie van Mr. Cohen Stuart, jaarg. 1882, blz. 334),
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bij al de zooeven genoemde volken, is , dat het vruchtgebruik van
de verpande zaak den pandhouder als interest van het door hem
voorgeschoten kapitaal in rekening gebracht wordt. Eene afzonderlijke
renteheffing komt bij deze wijze van pandgeving dan ook niet voor,
ja is volstrekt verboden, gelijk onder anderen bij de Indiërs in het
wetboek van Manu " . Niet zelden is echter bepaald, dat een deel
der vruchten tot delging van het kapitaal moet worden aangewend.
In de oud-Fransche rechtstaal wordt een pand, op deze voorwaarde
gegeven, door den naam w/v7#7« onderscheiden van den mortgage 97.
Soms vindt men eene combinatie van beiden. Zoo bij de Birmanen.
//"Wenn Ackerland in Nutzpfand gegeben wurde, so steht es drei
Jahre lang in Mortgage: der Genuss gilt nur als Zinsiiquivalent;
bleibt es fünf Jahre in Genuss, so mindert sich das Kapital um
die Halfte, mit zehn Jahren wird es völlig consumirt, der Schuldner
ist frei, das Pfand ist zurückzugeben« »*. Evenzoo gaat, volgens
de Hindfische rechtsboeken, de mortgage in een vifgage over, zoodra
het bedrag der genoten interesten gelijk staat aan het kapitaal. Dan
toch is het verder berekenen van rente verboden ' * , zoodat het
srebmilc van het pand. van dat ooeenblik af. tot amortisatie der
schuld dient ' ° ° . — Bij de volken van den Indischen Archipel is ,
gelijk uit het voorgaande kan zijn gebleken, het gade eene zuivere
antichresis, een mortgage: het vruchtgebruik van het verpande veld
komt uitsluitend in de plaats van de interesten van het verschuldigde
kapitaal. Alleen op Java, in Bantam, en naar het schijnt ook zeer
beperkt (zie boven blz. 580), komt de vifgage voor, dient wel eens
het vruchtgebruik mede tot delging der schuld ' ° °* .

e» Manu VIII, 143.
" "Le vifgage est uu uantissement immobilier avec jouissance des fruits ou

revenus qui sont affectés a l'extinotion de la dette" (Viollet, Précis de l'hiatoire
du droit francais, blz. 629. — Zie ook: Kohier, Pfaudrechtliche Forschuugen ,
blz. 135).

»8 Kohier, Das Reoht der Birmaueu, Zeitsohrift für vergleiohende Rechtswissen-
eohaft, dl. VI, blz. 185.

•» Wel te verataan, bij geld. Bij andere zaken mag de rente het viervoudige
van het kapitaal bedragen (Manu VIII, 151).

'<*> Zie: Kohier, Indisohes Obligationeii- und Pfandrecht, Zeitschr. für verglei-
ohende Rechtswiesenschaft, dl. III, blz. 187, en de daar geciteerde bepalingen uit
de Hindtische dharmaï&stra's. — Ook in de volksrechten van Bihar en Dekkhaii
komt, naast den mortgage, de vifgage voor (Kohier, Indische Gewohuheitsreohte,
Zeitechrift für vergleiohende Reohtswissenschaft , dl. VIII, blz. 97 en 124).

ïooa Alg eene curiositeit moge hier vermeld worden, hoe in 1862, door den
toenmaligen Resident van Bantam, eeue verordening werd uitgevaardigd (N.B. bij
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In tegenstelling van hetgeen geschiedt bij het vuistpand, het pand
dat eenvoudig voor zekerheid gegeven wordt, wordt bij de antichresis
nooit een termijn bepaald. De verpanding geschiedt voor een onbe-
paalden tijd , zoo karakteristiek (zie blz. 586) door den Menangkabau-
schen Maleier uitgedrukt met de woorden « Wawra jttë

zoolang de omwenteling duurt van zon, maan en sterren, zoo-
lang de wolken wit, de kraaien zwart zijn, zoolang het water naar
beneden vloeit. De rechten van den pandgever gaan op zijne erfge-
namen over, gelijk die van den pandnemer op de zijnen. Laatst-
genoemde heeft bovendien de bevoegdheid — gelijk wij van de
Soendaneezen en Javanen, de Makassaren en Boegineezen, en van
de Alfoeren van Boeroe uitdrukkelijk vermeld hebben gevonden —
zijne rechten aan anderen over te dragen, resp. den grond weder
aan anderen te verpanden. Steeds kan echter, tegen betaling van
de verschuldigde gelden, zonder eenige rente, de inlossing door den
oorspronkelijken eigenaar of zijne rechtverkrijgenden plaats hebben , in
wiens handen het goed zich ook moge bevinden , mits dat dit geschiede
op een geschikt tijdstip, dat is na afloop van den oogst en voordat
met het planten een aanvang is gemaakt (blz. 580 en 587), en ook
niet alvorens de pandnemer minstens eenmaal den grond bewerkt
en er de opbrengst van genoten heeft, met andere woorden minstens
éénmaal interest van zijn kapitaal heeft getrokken ' » ' . Hoewel wij
deze laatste bepaling alleen van de Soendaneezen en Javanen (blz. 580)
en van de bewoners van Palembang, meer bepaaldelijk van de
Pasëmahers (blz. 587), vermeld hebben gevonden, is het niet on-
waarschijnlijk dat zij ook bij de andere volken geldt. Volkomen
analoog daarmede is althans het voorschrift uit de undaug-undang
van Malaka (zie blz. 574—576 en 589), dat de pandsom dubbel moet

eene oirculaire!), dat alle grondeii , die langer dan drie jaren verpand waren,
zouden worden teruggegeven (Zie deze circulaire in de meermalen geciteerde ver-
handeling \an Prof. Veth , De verpanding van akkers op Java, blz. 90—91). In
hoeverre die Resident daarbij het bestaan van den vifgage in zijn gewest voor
oogen gehad heeft, cu slechts tot algemeenen regel heeft willen maken, wat bij
uitzondering plaats had, blijkt niet. In allen gevalle was de maatregel, die echter,
naar het sohijnt, niet lang in stand gebleven is, eene zonderlinge en willekeurige
ingrijping in de ad.it.

•oi Op dezelfde lijn is ook het in enkele desa's van Bantam bestaande gebruik
te stellen, om bij het sluiten van het contraot te bepalen, dat het pand niet dan
na een zekeren termijn mag ingelost worden (zie hierboven blz. 580). Ook hier
zal het de bedoeling zijn, den pandnemer in de gelegenheid te stellen, een- of
meermalen rente van zijn kapitaal te trekken.
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worden terugbetaald, dat wil zeggen met de verschuldigde 100 pro-
cent rente, zoo, bij de verpanding van eene aanplanting, de inlossing
plaats vindt, alvorens de crediteur eenige vruchten daarvan genoten
heeft. — Aan den anderen kant heeft ook de pandschuldeischer
ten allen tijde het recht, om zijn kapitaal terug te vorderen. Bij
niet-bevrediging komt hem echter geenszins de bevoegdheid toe, het
verpande veld te naasten, evenmin het te verkoopen en zich uit de
opbrengst daarvan te voldoen. Wel wordt dit laatste door den Heer
Woltzen ten aanzien van de verpandingen in de residentie Batavia
beweerd ">*, doch hebbeu wij hier waarschijnlijk aan eene minder
juiste waarneming te denken. Waar verkoop van het pand plaats
heeft bij wanbetaling, zal dit zeker alleen zijn ten gevolge van een
bijzonder beding, een pactum venditionis. Het jus distrahendi toch
is, bij de volken van den Indischen Archipel, evenmin een naturale
van het pandverdrag, als het dit oorspronkelijk was bij de Romei-
nen • * *. Wil de pandschuldeischer zijn kapitaal terughebben , dan
staat hem, gelijk wij uitdrukkelijk medegedeeld hebben gevonden
(blz. 581), geen anderen weg daartoe open, dan te manen, onver-
minderd zijn recht natuurlijk om, door het veld aan eenen derde
te verpanden, zich schadeloos te stellen " " " .

io» gij Veth, De verpanding van akkers op Java, Tijdschr. v. Nederl. Iudië,
jaarg. 1869, dl. II, blz. 84—85.

">» Eeret later, in den keizerstijd, is bij de Romeinen het jus difltrahendi, liet
recht om het pand te verkoopen en zich uit de opbrengst daarvan te voldoen,
hetwelk oorspronkelijk den crediteur alleen krachtens bijzonder beding toekwam,
eene stilzwijgende voorwaarde geworden van de pandovereenkomst.

losa Het laat zich eohter hooren, dat eeue opzegging van het pandcontract zelden
van den pandhouder zal uitgaan, daar al de vourdeelen aan zijnen kant zijn, zijne
positie althans oneindig veel gunstiger is dan die van den pandgever. De pandsom
toon is in den regel zeer gering in vergelijking met de waarde van het verpande
veld, de rente dus, onder den vorm van het vruchtgebruik van dat veld, door
den pandhoudor genoten, aanzienlijk. Van de Makassaren en Boegineezen hebben
wij bij voorbeeld vermeld gevonden (blz. 589), dat de pandsom het dubbele is van
de gemiddelde jaarlijksche productie. Daar nu bij de verpanding van goudstukken,
met name van koffie-aanplantingen, deze dikwijls aan den eigenaar, den pand-
gever, ter bewerking afgestaan worden, en zoo dit in het zoogenaamde tesang (zie
blz. 590) plaats heoft, gewoonlijk de helft van den oogst als huur bedongen wordt,
kan men zeggen dat de pandhouder jaarlijks 25 "/o netto van zijn kapitaal trekt.
Ook bij rijstvelden is dit het geval, wanneer althans liet benoodigde ploegvee en
de zaadpadi door den pandhouder (verhuurder) geleverd worden, daar anders de
huur sleohtu ^ is, het aantal prooenten dus 16$ bedraagt. Toch schijnt de pandsom
dikwijls geringer te zijn, ja zoo gering, dat, gelijk Mr. Nederburgh, in de aau-
teekeiiingou op zijne , in noot 49 hierboven bedoelde , vertaling van de Makassaarsche
wetten, upmerkt (Indisch Weekblad van het Reeht, No. 1296, blz. 73, kol. 1),
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Hetgeen dus de antiehretischc pandgeving kenmerkt, is , dat zij

niet op tijd plaats heeft. Het spreekt echter vanzelf dat die regel

moeielijk kan worden doorgevoerd, waar het zaken als vee, slaven

en dergelijke meer geldt, welke toch bezwaarlijk «-ten eeuwigen dage*

in pand gegeven kunnen worden. Reeds spoedig moet het dan ook

gebruik geworden zijn, om in deze gevallen voor de iniossing een

termijn vast te stellen, na afloop waarvan, bij niet-bevrediging, het

pand aan den schuldeischer vervallen zon ' •* **. Oorspronkelijk aeker

alleen ten gevolge van een bijzonder beding in het pandcontract,

had dit laatste later krachtens de adat, het gewoonterecht, of de wet

plaats. Dit is het standpunt waarop ouder anderen de Küt&rauiunawa,

het hierboven meermalen genoemde oud-Javaansche wetboek, staat.

Terwijl namelijk art. 100 bepaalt, dat als iemand zijn land , natuurlijk

antichretiseh, verpandt, dit nooit vervalt, wal blijft het ook (gedu-

rende onbepaalden tijd) in het bezit van den pandneiner# '<**, is,

bij dezelfde wijze van inpaudgeving van slaven en buffels, voor den

duur daarvan, gelijk wij boven (blz. 372) gezien hebben, in art.

120 en 1 2 1 , een termijn van vijf en van twee jaren gesteld ***.

de schuldeischer gezegd wordt, üi één jaar van het pand dikwijls meer te trekkeu
dau zijne schuldvordering bedraagt. — Van de Meuangkabausche Maloiers ziju de
opgaven (blz. 585) niet van dieu aard, dat wij daaruit tot eeue berekening kunnen
komen van het aantal, door den pandhouder van zijn kapitaal genoten, procenten.
In de, in noot 69 genoemde, verhandeling van den Heer Kroesen echter, heet
het dat de inlander, die eene sohuld van bij voorbeeld ƒ 100 aangaat, daarvoor
dikwijls aan den geldschieter een veld afstaat, "groot genoeg om bij eigen arbeid
binnen een paar jaar daarvan dezelfde voordeden te kunnen genieten" (Kroesen,
O. c., blz. 18). — Men ziet duB hoe de pandhouder, op eene gemakkelijke en zekere
wijze, 25, 50 ja zelfs 100 °/„ van zijn kapitaal trekken kan, zoodat het in zijn
belang is, het pand zoolang mogelijk te behouden.

">»b Niet overal heeft dit eehter plaats gehad. Het kenmerkende van de antichreti-
sohe pandgeving, dat zij namelijk niet op tijd geschiedt , iB bij sommige volken, ook
ten aanzien van roerende goederen, behouden gebleven. Zoo bij de bewoners van
de afdeeling Kroc in Bengkoelen. "Goederen op tijd in pand gegeven", aldus
lezen wij, mnogen niet gebruikt worden, daarin falende, verbeurt men de daarop
geleende gelden. Goederen, waarbij peen tijd van inlossing bepaald is, mogen
gebruikt en gedragen worden" (Kort overzicht van de iniïgting des binuenlandBoheu
bestuurs, en van de wetten, gewoonten en instellingen in de afdeeling Kroë,
Bijdragen tot de T. L. en Vk. van Nederl.Indië, Nieuwe volgreeks, dl. IV, blz. 288).

^ 'Omgekeerd dus: bij het geven van goederen in bruikpand, wordt er geen tijd
bepaald, bij het in pand geven eenvoudig voor zekerheid, daarentegen wèl.

'o* "Want het land is eigendom van den vorst", luidt de zeer zonderlinge en
weinig aannemelijke verklaring van het voorsohrift.

i<« Dat deze verpanding van slaven en buffels eene antiohretisohe is, hebbeu
wij boven (blz. 573—574) gezien.

5« Volgr. i n . *"
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Het is zeker, in navolging van dit laatste, dat later de gewoonte
is ontstaan, die, bij uitzondering, op Java, in de Preanger-Begent-
schappen, en op Sumatra, in de Padangsche Bovenlanden, vaker
echter, naar het schijnt, op Malaka en Lucon voorkomt, om ook
gronden voor een bepaalden termijn te verpanden, met het beding dat,
bij niet-bevrediging der schuld, zij aan den schuldeischer zullen ver-
vallen. Het is duidelijk dat de antichresis op tijd eigenlijk geheel het
karakter heeft van een gesuspendeerden, een conditioneeleu ver-
koop, die eerst zijn beslag krijgt als de schuldenaar in gebreke is
gebleven. In den Kütaramanawa heet het dan ook, in de zooeven
geciteerde artikelen 120 en 121 , dat het pand, in dat geval, aan
den pandnemer vervalt //alsof het verkocht ware", welke bewoor-
dingen ontbreken, waar er, zooals bij voorbeeld in art. 99 en 117,
sprake is van het vervallen van het gewone of vuistpand, dat bloo-
telijk voor zekerheid gegeven wordt. Eene dergelijke beschouwing
schijnen ook de Maleiers van Sumatra en van Malaka te hebben, gelijk
uit de hierboven (blz. 585 en 588) opgegeven benamingen $«»«£.
#«wta.y = opgeschorte verkoop en ^ 'wmz^'af t^ = conditioneele
verkoop, die, zoo niet uitsluitend, dan toch zeker in de eerste plaats,
van het gade van gronden op tijd worden gebezigd, blijken kan ' " * .

Ten slotte blijft ons nog de vraag te beantwoorden, in hoeverre
het gade-contract aan den Islam ontleend of onder den invloed van
den Islam ontstaan is. Dat het eerste niet het geval is, behoeft
geen uitvoerig betoog. In het Mohammadaansche recht toch is het
pand steeds een zekerheids-, nooit een bruikpaud: het vruchtgebruik
van de in pand gegeven zaak mag op geenerlei voorwaarde aan den
pandnemer afgestaan worden. Men heeft echter wel eens gemeend,
dat het gade-contract, hoewel het dus niet/echtstreeks aan den Islam
ontleend kan zijn, toch onder den invloed van den Islam ontstaan

105» Dat de benamingen <?juwal-«anc&i of djuwal-jrade en n£redb{-sa7K&i of rw/edoJjade,
die wij bij de Soendaneezen en Javanen , als voor verpanding gebruikelijk, hierboven
(blz. 578) mede hebben leeren kennen, en bij welke benamingen het begrip van verkoopen
op den voorgrond Btaat, op dezelfde wijze, zoo nu niet meer, dan tooh oorspron-
kelijk, uitsluitend voor het gade op tijd hebben gegolden, is niet onwaarschijnlijk.
Nu worden deze uitdrukkingen om verschillende redenen aangewend. Zoo wordt
in Bantam "het woord rfjuwal up sommige plaatsen gebezigd uit de g, .dsdienstige
opvatting, dat gade niet zuiver (aunat) isn. Elders in dezelfde residentie uhaugt
de gebruikelijke uitdrukking af van de omstandigheid, of op de sawah eene som
geleend is, bijna gelijkstaande met de waarde of daarbeneden. In het eerste geval
bezigt men ty«wai-sra<fe, in het tweede jade-ymadeM (Resumé van het, bij Gouver-
nements besluit dd„. 10 Juli 1867 No. 2 bevolen, onderzoek naar de rechten van
den inlander op den grond in de residentie Bantam, blz. 113).
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i s : het zou namelijk oorspronkelijk slechts een middel zijn geweest,
om de woekerwet te ontduiken. De Mohammedaan-inlander, zegt
onder anderen de Heer Woltzen ' ° ' , //heeft een afschuw van inte-
resten in geld voor geleende kapitalen aan te nemen», en zoo geeft
hij er de voorkeur aan, in plaats daarvan, //een stuk sawahland in
vruchtgebruik te ontvangen en zoolang in vruchtgebruik te bewerken,
als de eigenaar der sawah de hem geleende kapitalen in bezit heeft,
waaruit, dan de oude adat van eene sawah te beleenen, het gade,
ontstaan is'/. Tegen deze opvatting bestaan onzes inziens ernstige
bedenkingen. Dat men langs eenen omweg het met woeker beoogde
doel bereiken kan, zonder met de woekerwet in conflict te geraken,
en dit bij de Mohammedanen niet als eene wetsontduiking, doch
als een geoorloofd gebruik maken van een door Allah-zelf gegeven
middel geldt, heeft Dr. Snouck Hurgronje, op de hem eigen heldere
en grondige wijze, aangetoond " " . Woeker — aldus merkt deze
geleerde onder anderen op — woeker, dat is elk beding van interest,
wordt wel in den fiqh als eene hoofdzonde gebrandmerkt, doch heeft,
niet slechts in de praktijk, maar ook naar de theorie der wetge-
leerden , niet dan zuiver formeele waarde. Il y a des accommodements,
en deze zijn gewichtiger dan bepalingen, welke men nooit heeft
nageleefd. Talrijk zijn dan ook de middelen, in de handboeken van
den fiqh aangeprezen, om het verbod van renten te ontgaan. Dat
de Mohammedaan op Java ook naar dergelijke middelen zal hebben
omgezien, valt wel niet te betwijfelen. Onwaarschijnlijk is het echter,
dat hij daartoe zijne toevlucht tot het gade-contract zal hebben
genomen, tot eene transactie toch, die, hoe ook opgevat, hetzij
als eene pandgeving (wegens den ongeoorloofden afstand van het
vruchtgebruik van het pand aan den pandnemer), hetzij als een
verkoop met recht van wederinkoop (die eene verboden rechtshan-
deling is), volgens den Tsl&m niet mag geschieden. Dat overigens
het gade werkelijk niet, op de door den Heer Woltzen voorgestelde
wijze, onder den invloed van het Mohatnmedaansche woekerverbod
kan zijn ontstaan, blijkt duidelijk genoeg uit het feit, dat de vruchten
der verpande zaak openlijk erkend worden als een rechtstreeksch
aequivalent van de verschuldigde interesten in geld, welke interesten —
gelijk dit zoo uitdrukkelijk in de meermalen geciteerde bepaling uit

iw Bij Veth, De verpanding van akkers op Java, Tijdschr. v. Nederl. Indië,
jaarg. 1869, dl. II, blz. 79.

"" Zie: Indische Gids, jaarg. 1884, dl. I , blz. 740 vlg. en 751 vlg., en jaarg.
1886, dl. I , blz. 108 en 108 vlg.
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de undang-undang van Malaka gezegd wordt — dan ook betaald moeten

worden, als die vruchten wegblijven. Bovendien vindt men de instelling

bij volken , als de Bataks en de Balineezen, de bewoners van Lucon en

de Alfoeren van Boeroe, die geen Mohammedanen zijn en dus ook geen

verbod van renten hebben te ontduiken. Er is inderdaad alle grond om

aan te nemen, dat het gade oorspronkelijk is, ja dat het reeds bestond

vóór de invoering van den Islam, gelijk toch blijken kan uit de

bepalingen van den Kütaramanawa, waar, zooals wij hiervoren

(blz. 601) gezien hebben, van het antichretisch verpanden, niet

alleen van roerende zaken, doch ook van land, gesproken wordt.

Intusschen willen wij , hoewel de verklaring van den Heer Woltzen

dus verwerpende, niet ontkennen, dat heden ten dage het gade-

contract wel eens door enkelen gesloten kan worden met het be-

paalde doel, de woekerwet, het verbod om interesten in geld te

heö'en, te ontduiken " * . Hetzelfde heeft zich toch ook eertijds in

'"8 IntuBSolien is, gelijk dour Prof. Veth (O. c., blz. 79) reeds is opgemerkt, er
wel eenige overdrijving in, als de Heer Woltzen in het algemeen wil beweren,
dat do Mohammedaau-inlander neen afschuw heeft om interesten in geld van
geleende kapitalen aan te nemen". Voorbeelden van het omgekeerde toch zouden
gemakkelijk kunnen worden aangevoerd. Zoo zegt onder anderen Purwö Lelönö in
zijne bekende reisbeschrijving: "Langs den weg naar de groote markt te Jogjakarta
en langs de groote markt-zelve staan steeuen huizen met steeuen daken. De
eigenaars zijn geringe Javanen , hadji's of sautri's. Zij zijn allen zeer rijk, en
bezitten honderd duizenden; maar de meesten houden zulk een grooten rijkdom ver-
borgen in den grond en zetten sleohts weinig uit, dat geleend wordt aan Javanen,
Chineezen en Europeaneu, tegen een interest van veertig gulden per honderd
in het jaar. Ja zelfs komt het uit gebrek tot het dubbele, bij voorbeeld men
leent honderd gulden in liet jaar eu krijgt tweehonderd terug". — Ook bij andere
Mohammedaansche volken van den Archipel wordt het woekerverbod wel gekend ,
dooh niet altijd in aoht genomen. Zoo luidt eene bepaling in art, 75 van de
Makassaarsche wetten: "Als iemand geld uitleent tegen rente, en leeuer eu leengever
het hierover oneens wordende, samen naar den rechter gaan, wordt het beding
van interest als nietig beschouwd, wanneer beide contractanten inlanders zijn;
Cliineezen en Europeanen zijn hiervan uitgezonderd". In weerwil van dit, na-
tuurlijk aan den Islam ontleende, voorschrift, komt, gelijk Mr. Nederburgh, in
de aanteekeningen op zijne, in noot 49 hierboven bedoelde, vertaling van de
Makassaarsche wetten, opmerkt (Indisch weekblad \an het Recht, N". 1296, blz. 73,
kol. 1), "Uitdrukkelijk routebeding veel voor, voornamelijk in den handel". "Nog
onlangs", aldus gaat hij voort, "werd door den Landraad te Makassar een eisch
toegewezen tot terugbetaling van een als modal (bedrijfskapitaal) voorgesohoten
bedrag plus de bedongen rente van 40 duiten (33J cent) per rijksdaalder en per
2^ maand interest op interest (dat is 82J •>/„ per jaar). Den Landraad was namelijk
gebleken, dat zoodanig beding op de eilanden bij Makassar (Spermundeu), waar de
leening plaats had, geheel overeenstemde met de adat". Buiten den handel echter
8 het, volgens den Heer Nederburgh , neen feit dat in zeer vele gevallen, misschien
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Europa voorgedaan. "En un temps oiï Ie pret a intérêt était inter-
dit, Ie mortgage était uu moyen bien simple de s'assurer un intérêt,
en prêtant de Fargent. L'immeuble livré en mortgage produisait des
fruits dont on pensait jouir licitement, tandis qu'on n'eut pas pu
stipuler un intcrêt pour la somtne remise: les fruits de Fimineuble
retnplaeaient l'intérct de l'argent. C'était 1&, ce semble, uu système
tres goüté notamment par les abbayes de Redon, en Bretagne, et
de Gellone (diocese de Lodève)« "> ' .

Doch misschien zal ons te gemoet worden gevoerd, dat het gade,
hoewel niet van Mohammedaanschen oorsprong en evenmin onder
den invloed van den Islam ontstaan, toch in zooverre ook niet zuiver
Polynesisch is, dat het door de Javanen direct, en indirect ook
door de overige stammen van den Archipel, van de Hindu's over-
genomen is. Dat toch — kan de redeneering luiden — de instelling
in het oud-Javaansche wetboek Küt&ramanawa vermeld wordt, be-
hoeft niet voor hare oorspronkelijkheid te pleiten, daar dit wetboek
rijk is aan rechtstreeks uit Hindusche dharmagastra's, vooral uit den
Manawadharmacastra, vertaalde bepalingen. Niemand die dit laatste
bestrijden zal. Doch uit de belangrijke inleiding en uit de aanteeke-
uingen, door Dr. Jonker aan zijne uitgave en vertaling van even-
genoemd wetboek toegevoegd, kan een ieder zien, hoe hierbij van
eene slaafsche navolging geen sprake is geweest. Integendeel zijn de
Javaansche rechtsgeleerden (want rechtsgeleerden waren het zeker,
die de redactie in handen hebben gehad) zeer vrij te werk gegaan,
niet alleen wat den vorm betreft, door, in plaats van verzen, proza
te bezigeu, doch ook ten aanzien van den inhoud, door van de
inlandsche rechtsbeginselen en gebruiken zooveel op te nemen, als
oorbaar scheen ' ' °. Zeker is — zooals door Dr. Jonker reeds is
opgemerkt >' * — de scheiding tusschen wat Hindüsch en wat
inheemsch is , niet altijd even gemakkelijk, soms zelfs onmogelijk.

de meeste, de inlander geen rente pleegt te berekenenH, dooh door eene zaak —
slaveu, karbouwen, sawah's — in bruikpand te nemen , zich daarvoor schadeloos
stelt. Het blijkt echter niet, de Heer Nederburgh verklaart dit althans niet
uitdrukkelijk, dat dit gedaan wordt met het bepaalde doel, het woekerverbod
van den Islam te ontduiken.

">» Viollet, Précis do l'histuire du droit francais, blz. 629.
"" Jonker, Een oud-Javaansch wotboek vergeleken met Indische reohtebronuen,

'n de "Inleiding" en "Aaiiteokeningen", jxwri/n. — Zie ook: Kern, Geschied- en
oudheidkundige nosporiugen in Britech Burma, Bijdragen tot de T. L. en Vk.
van Nederl. Indië, 4e volgreeks, dl. X, blz. 534—685.

1» Jonker, O. c , blz. 21—22.
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Als overal toch, moeten hier dezelfde oorzaken dezelfde gevolgen heb-

ben gehad, uit gelijke toestanden gelijke instellingen zijn geboren.

Maar daarom juist behoeft, in dergelijke twijfelachtige gevallen,

niet altijd aan vreemden invloed te worden gedacht ' • * . Zoo ook

wat het pandrecht aangaat. Er is geen enkele reden om aan te

nemen, dat de Javanen dit niet reeds vrij volledig hebben gekend,

voordat zij meer rechtstreeks onder den invloed der Hindu's kwa-

men , vooral bij den hoogen graad van ontwikkeling, dien zij toen

reeds moeten hebben bereikt ' * * . Inderdaad vinden wij een direct

11* Zie hierover ook noot 17 en 28 boven. — Voor de oorspronkelijkheid van
vele bepalingen vau den Kütaramauawa pleiten o»k sommige beeldsprakige karak-
teristiek Maleisoh-Polyiiesische benamingen, waarmede bepaalde handelingen of
personen aangeduid worden. Zoo bij voorbeeld wordt in art. 108 de persoon,
die de dochter van zijnen, door hem gevangen gehouden, schuldenaar (zie boven
blz. 56B) ten val brengt an^mrafc-ratna, dat is: "vernieler van edelgesteenten" ,
genoemd. Even kenmerkend zijn de uitdrukkingen nop een dorren tak zitten",
van iemand, die iets in bewaring geeft aan een kinderloos man, welke sterft
voordat de zaak is teruggeëiseht (art. 13), "noten geven aan varkens, die hem
niet toebehoorei)", van den persoon die eens anders slaaf, nog kind zijnde, opvoedt en
verzorgt (art. 159), neene mand zonder inhoud geveii", van hem die aan eenen
aanzienlijke kennis geeft, dat ergens iets fraais te vinden is, terwijl het blijkt
niet waar te zijn, welk feit strafbaar is met eene boete (art. 182). Dergelijke
beeldsprakice reolitsteimen ontmoet men veelvuldig bij de volken van den Indisch en
Archipel. In de verhandeling van Dr. Matthes, "Over de ada's of gewoonten der
Makassaren en Boegiueezeu" (Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie
van Weteusohappen, Afd. Letterkunde, 3e reeks, dl. Il), vindt men tal van
voorbeelden daarvan , under andereu op blz. 45—46 in de benamingen van de misdrijven
waarop de doodstraf staat, als: yoyo-^anwj'/', "het stukgooien van een gamarun
(bijzondere kom of schotel, die de bissu's of shamanen bij hunne bezweringen
gebruiken), dat is: het lichtzinnig vernietigen vtin eene uitspraak van den rijksraad,
Sre/rf-pajrf, het "schudden van spijkers" (die ergens vast ingeslagen zijn), dat is : het
aanwenden van pogingen om een vorst van den troon of een lid van den rijksraad
van zijnen zetel te stooten, m<f/M>2o-2i2a, "het afsnijden van ('s vorsten) tong", dat
is: het opzettelijk overtreden van 's vorsten nadrukkelijke bevelen, Kum-sepe,
"het verstoppen van ('s vorsten) waterleiding", dat is: het benadeelen van den
vorst in zijue inkomsten, enz. Zie overigens mijne verhandeling : D& verbreiding
van het matriarchaat op Sumatra, blz. BI—52, waar men eenige voorbeelden
van beeldsprakige benamingen voor personen, die een huwelijk beneden hunnen
stand sluiten, vinden kan.

" ' In zijne hoogst belangwekkende studie "Een jayapattra of acte van ceue
rechterlijke uitspraak van ^aka 849" (Tijdsohr. v. Ind. T. L. en Vk., dl. XXXII,
blz. 98 w.) , heeft Dr. Brandes trachten aan te toonen, dat de maatschappelijke
toestand der Javanen in den tijd , toen tie eipfniyfce invloed dei- Hindu's begun
(dat is ongeveer 700 (^aka, daar vóór dat tijdstip die invloed, hoewel reeds
vermoedelijk van het begin onzer jaartelling dateerende, van zeer weinig beteekenis
moet zijn geweest), een veel meer ontwikkelde was, dan men tot nog toe heeft
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bewijs voor het bestaan vaa dit luheeHtsshe pandrecht in de be-
trekkelijke bepalingen van den Küt«?aaiinawa. Deze wijkea toch
in vole opzichten af van die ia de lümiösehe dharat&^Ésira's.
Duidelijk blijkt dit vooral uit tie voorschriften omtrent ïtet ver-
vallen van een pand. Ten aansies van het bruikpand geldt* is
net Hiad&recht, de regel, dat liet paud nooit vervalt, doch door den
schuldeiseher moet worden teruggegeven, als hij uit het vrucht-
gebruik daarvan het dubbele van sijn kapitaal genoten heeft; de
mortgage toch wordt, gelijk wij zooeven (bis. 598) gezien hebben,
vifgage, zoodra hei hoogste rentebedrsg, het alterntntantuni, bereikt
is. Yolgens den Kötóramanawa echter (zie boven bk. SOI) gaas bij
de antiehretische pandgeviug alleeu onroerende goederen, landerijen,
aauplaiitiugeu, enz., niet verloren, doch vervallen roerende na
afloop van een zekeren tijd, die zich geheel regelt aaar den sard

meeneu te mogen veronderstellen, hi dieu tijd snoet er ïo Midden-Java es»
centrum van beschaving, een sreordendc staat hebben bestaan. Be Javanen kimden
toen, naar allo waarschijnlijkheid, reeds de wajaug, de gamSlan, het halikken,
de bewerking der metalen, rij hadden eea eigen metriek, een muntstelsel en
betrekkelijk veel scheepvaartkunde, al welke zaken zij niet van de Hindó'a hebben
geleerd (Brandeis, 0. c , blz. 122 w.) *). Dat de akkerbouw, bepaaldelijk de
riJBtteelt, al in voorhistoriechen tijd in den Archipel bestond, heeft Prof. Kern,
op taalkundige gronden, reeds aangetoond (Kern, Over den invloed der Indisohe,
Arabische en Europeesclio beschaving op de volken van den Iudischen Archipel,
blz. 17). Doch terwijl deze geleerde nog de meaning toegedaan was, dat de
kuustmatige bevloeiing door de Hindu's is ingevoerd , gaat Dr. Braudes verder en
houdt die voor oorspronkelijk (Brandes , O. c., blz. 127 vlg.). Het behoeft nauwelijks
betoog, dat, in zulk eene beschaafde maatschappij, de staatsinrichting eveneens
vrij ontwikkeld moet zijn geweest. Ook deze nu was, gelijk de oudere inscripties
dit leeren (Brandes, O. c , blz. 128 vlg.), door en door Javaausch, met eoht
Javaauscho raugbenamingen en titels, terwijl wat men in die oorkonden aan
handelingen geschilderd vindt , niet minder .lavaansch blijkt te zijn, want in
verreweg de meeste gevallen worden .lavaansohe termini technici gebruikt.

•) Wat het batikken betreft, zouden wij ter staving van de meening van Dr.
Brandes, dat dit oorspronkelijk is, er op kunnen wijzen, hoe de Keo's, een der
Heidensohe stammen van de binnenlanden van Mangarai of West-Flores, eeue
bewerking kennen, welke als de prototype van die kunstindustrie kan worden
beschouwd. "Zij hebbenn , aldus lezen wij, "blauwe sëlendang's met witte figuren,
zooals uitsluitend door hen vervaardigd worden. Voordat het doek door hen blauw
geverfd wordt, naaien zij ei- figuren van bamboe op; mi de verving, nemen zijde
bamboe er af, waardoor er witte figuren in overblijven, alsof die er in gedrukt
waren» (Freyss, Reizen naai- Maugarai en Lombok, Tijdsein-, v. Ind. T. L. on
Vk., dl. IX, blz. 464).
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van de verpande zaak, aan den pandnemer n * . Ontegenzeggelijk is
dit beginsel, door de bewerkers van het wetboek, aan een toenmaals
reeds bestaand, en tot een vrij hoogen trap van ontwikkeling ge-
komen , inheemsch pandrecht ontleend. Overigens pleiten voor de
oorspronkelijkheid van deze instelling ook de daarbij in den Indi-
schen Archipel algemeen gebruikelijke, en eveneens in den Kütfirama-
nawa voorkomende, benamingen, die allen zuiver Maleisch-Polyne-
sische woorden zijn ' ' * .

Het pandrecht — dit is dus de conclusie waartoe wij komen —
is eene oorspronkelijke instelling bij de volken van den Indischen
Archipel. Van de vormen, die wij hebben leereu kennen, is die
van het bruikpand, en wel het bruikpand van onroerende zaken, de
oudste, de meest primitieve. Waar toch gelden opgenomen werden,
moet dit oorspronkelijk geweest zijn — gelijk dit nu nog veelal het
geval is — om eene bestaande schuld, die zonder uitstel afgedaan
behoorde te worden , gelijk bij voorbeeld den bruidschat of boeten we-
gens misdrijven, te betalen, zelden om een handels-of bedrijfskapitaal
te krijgen. De geleende som was dus oniniddelijk verteerd. Van eene
spoedige terugbetaling was de schuldeischer derhalve niet zeker, even-
min van eene geregelde afdoening der verschuldigde interesten. Tn
het bruikpand nu vond hij vanzelf een middel, om zich eeniger-
mate voor het langdurig gemis van zijn geld schadeloos te stellen.
Natuurlijk dat hiervoor in de eerste plaats die zaken in aanmerking
kwamen, welke eene blijvende waarde hadden en gelijkmatig vruchten
opleverden, dat zijn sawahvelden of andere aanplantingen. Eerst later
heeft zich, bij uitbreiding van het verkeer en toename van den rijk-
dom , het pandrecht van roerende zaken gevormd, aanvankelijk, in

"« Deze regel geldt ook, gelijk wij boveu (blz. 672) gezien hebben, ten aanzien
van het pand eenvoudig voor zekerheid gegeven. Zoo vervallen verpande kleediug-
stukkeu en vaat- en koperwerk respectievelijk na vijf en twee jaren. Geheel anders
in het Hindüreoht, volgens hetwelk een zekerheidspaud verloren gaat, als het
niet ingelost wordt, nadat de schuld door de rente verdubbeld is, dat is dan zoodra
het hoogste rentebedrag is bereikt, tenzij er een termijn voor de inlossing bepaald
is (Zie: Kohier, Iudischos Obligatiouen- und Pfandrecht, Zeitschr. für vergleichende
Reohtswissenschaft, dl. III, blz. 188).

"* Zoo heet upaiidn in den Kütaramanawa sanda, een woord dat nu nog, gelijk
wij boven (blz. 578, 585 en 593, noot 83) gezien hebben, algemeen gebruikelijk
is in den Archipel. Verder ontmoeten wij, in hetzelfde wetboek, de van dit woord
afgeleide vormen sumaneia , anaiuia = pandnemer, (wanrfa = pandgever. Voor
•vervallen" (van een pand) vindt men de uitdrukking fötëj, het Bataksohe (dial.)
foto}), dat in deuzelfdeu zin gebruikt wordt.
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aansluiting aan het reeds bestaande, als bruikpand, doch — gelijk
wij dit zooeven hebben doen uitkomen — met eene tijdsbepaling
en eene lex commissoria, een beding van "verval bij niet-voldoening
der schuld ' ' • , daarna, bij voorwerpen die minder geschikt waren
om in gebruik te worden afgestaan, eenvoudig als zekerheidspand.
De hoogste vorm van het pandrecht, de hypotheek, waarbij niet
alleen het gebruik, doch ook het bezit van de zaak aan den crediteur
ontzegd i s , schijnt slechts bij de Balineezen tot ontwikkeling te zijn
gekomen. Hoe geisoleerd dit feit ook moge zijn, voor de juistheid
van onze opvatting is het van groot gewicht, daar het een bewijs te
meer is , dat het pandrecht in den Indischen Archipel, niet alleen
spontaan ontstaan is , doch ook, onafhankelijk van het Hindüsche
en het Mohammedaansche recht, zelfstandig zich verder ontwikkeld
heeft. In geen van beide rechten toch is de hypotheek bekend.

' " Dat het kenmerkende van de antichrotisohe paiidgeving, dat er geene tijds-
bepaling bij plaate heeft, in sommige gevallen, ook teil aanzien vau roerende
goederen, behouden is gebleven, hebben wij biervoreu, in noot IDS'», gezien.
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