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Beworking en notoo zijn van de oommi 88ie voor hot adatreoht .

G ron den r c 11 t.

4.
De krullligen nd \;e van mr. dr. ,1/. l. T.
o chumann
f> Apri l 1916, o\' r Batavias he grondhnnr.
De eigenaar (naar het burgerlijk wetboek) van en stllk gron d ter hooldplaatJo Batena (MolenvUat-008t) verhu~rt 10 " et ja .. r . . . . dat .tuk grond
voor onbepaalden tijd aan den inlander Madi, die b eoogt daaro p een huis
te aelten, zooal8 dan ook gebeurt; de verhuur heeft plaata tegen eeo maan·
delijks vervaUenden huurprijs van f 2 ' .. maand8. Een Dieu 'ge, in 1914 optredende
eigenaar, seob Moebarak Baj .....oet, handelaar te Bata,·ia, zegt in Februari
1916 deze buur op t egen 1 Aptil 1915, op w Iken dag bet perceel zal moeten
sijn ontruimd . De huurdor evenwel zegt, dot, aangezion d e ze buur mondeling
en Eonder eenige tijdabepaling i. ges101en, zij voortduur t zoolang de huurprij8
prompt betaald wordt, en, aangezien de huurprijs altijd prompt betaald 18
en .,ordt, ze ook niet opgez gd bad mogen worden; de huurder ontruimt
derhalve niet. De landraad (voor"itter mr. C. A. de la Parra) besli8t bij vonoi.
van 8 Juli 1915, dat de bewering van den buurder .niet opgaat, omdat bet
tan deze toepasselijke landsgewoonterecht thans in ieder geval geen niet..
opzegbare onbepaalde hu nr m eer k e n t", d ooh d at a.nderzijda .volgen 8 het
l .. ndsgewoontereob~ niet geldig is eene buuropzegging (als de onderwerpeljjke)
,"onder aanbod tot overname van het op het gehuurde staande, den buurder
in eigendom toebeboorend huia met bijgebouwen of tot vergoeding vnn de
koe ,en van afbraak en wederopbouw er "an", en verklaart derhalve de vordering niet-ontvankelijk. De raad ~ an ju"titie b08luit over de adatreehtsvraag
al.. deakundige te booren mr. dr. W. M. G. ebumann. en wijst op 14 Juli
1916 overeenkt'mstig dien8 rapport en onder vernietiging van het vonni8
van den landraad de vordering toe.
Het rapport van mr. ehumann "an 5 April 1916 (met d e beide vonnisseo
opgenomen in Indiaoh Tljdsohrift voor het R eobt 107, 1917, blz. 11
121, waar
de redactie spreekt van de zgn . B ataviasehe grondhuur) luidt als volgt ;

Bij vonDi vaD den Raad van JUflti ti t Batavla (Fterste Kam r)
ddo. 2
Januari 1916 DO. 166 E./1915 in de za."lk vaD e h
Oembarak (of Moebarak) bin wab Bajaso t · eerst i her than.
appellant contm l't!adi ( f Ma. Madi), e r. t o-eclaagde than noeappelleerde,,,i aan ondergeteckend o pged r·'" n tonderzoeken
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of h t lanwgewoonterecht verbiedt, dat de zonder eenige tijd bellaling à f 2.- 'p. muan(l'l aangegane buur van een ter hoofd"plaats Bhtavin (Molenvliet 00 t) gelegen stnk ' grond worde
"opgezegd ook al geschiedt dit met inachtneming van een termijn
van meer dan een maand wanneer daarbij geen aanbod wordt
~"'edaan tot oYel'llame yall 11et door den bnurder op dezen grond
"gebouwd of tot vergoeding van de ko ten vall afbraak en
weder opbouw daarvan".
Ofschoou voor zoo,' er hekend een bevestigend antwoord in
literatuur en lIitgege"en jurispmdentie nooit is gegeven en aan
onclergeteekenu in het plaat elijk gewoonterecbt van Batavia
- zoo zal wel het in de vraag venneld land gewoonterecht zijn
te verp.tuan - geen enkele. regel b kend hl, die tot een bevestigend antwoord zou moeten leiden , i door hem ingevolgc de bem
gedane opdracht een ond rtoek inge teld, zoowel bij Inlander
al bij hier g boren en getogen Europea11en, dat tot de volgendê
samenvatting leidt:
1°. Naar Bataviaasch adatr eht kan de eigenaar met inacbtneming van ecu redelijken termijn steed de buur opzeg"'eu.
2°. De huurder 1U0et na bet eindigen van den huur deu grond
ontruimen met medenemiug van het daarop geplante en gebouwde voor zoover het hem toebellOort, tenzij partijen overecnkomen, dat (Ie eigenaar yan oen grond dit alles overneemt.
3°. De eigenuar i niet yerplicht tot overneming van bet op
den gronel "'epiante en gebonwde en behoeft evenmin clen huurder
wegen eyentueele door afbraa.k, verhuizing enz. geleden vermogen lludeelcn . ehadeloo te stellen.
4°. Door den eigenaar wordt yank een eeuzijdig of bij afspraak
vastgestelde som bij wijze van ebad vergoeding uitbetaald, maar
dit ge ehiedt geheel \'1'ijwillig alleen om de ontruiming zonder
eenige ouaang naamheid te doen plaats hebben.
Alle natuurlijk behouden onderlinge at: praken.
D rgelijke huurovereenkomsten komen, even al ook elders zeer
veel te Bata,ia voor. Zoowel h t h kende gebrek aan woningen
al de zorgeloo beid, wIlarmede (Ie gemiddelde Inlander pleegt
te handelen , maken, elat hij zich met gewone bnur tevreden stelt
en op den aldus gehunrden ""1'0110 gaat bouwen, in de ongemotiveerde venvachtin"', dat de eigenaar de huur zoo lan'" zal conti
nueeren, al hij de huurprij . min of meer g rege1d betaalt. Dit
is ene opvatting, die meer bij Inlanders wordt aangetroffen, zoo
toonen zij zich vaak verbaasd, als door een crediteur op afdoening
val een sclwld wordt aangedrongen. Dit wordt niet zelden door
den dehiteur onbehoorlijk gevonden wanneer de rente steeds op
tijd i betaald.
Nu is opzegging van den huur lllet verwijdering van den
niet in den zin van het Burgerlijk wetboek - niet
opstal ~oo chandelijk al het oppervlakkig schijnt. De mee te opstallen
zijn van hout, bamboe en bUik, dus gemakkelijk uit elkaar te .
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nemen en t
verhuizen, zood at
n verplaatsing' veel minder
vertie oplev rt dan natuurlijk bij
nen woning n het "'evl1l
zou zijn, v rlie' wordt l' natl1lHlijk '-eled n, muur uat v rlies i
wanneer iemand lucbthartig zondcr Dad r af'prak n op huur"'ronel heeft "'ebollwd, dan toch uit luit nu rulll hem zelf t 'vijt n.
Dat dun ook de eigentUlI' vau d n ""ron ft , die \'an zijn onb twi tbaar recht gebruik maakt om d huur op t zegg u, dat
verlies of een gede It duarvan zou moeteu vcrgoeden, wOl'dt
ig naar kan
"'ecn zins in het 'adatr eht Yoorg schr ven, D
natuurlijk met den wet!!r , kkend n huurd I' outraeteeren d n
op tal over t nemeu mal1\' hij kan dit als zijn helang het m d bI' ngt evengoed nalat n en dan i cl hllnrd r ,'erJllicht lell
"'rond LU t al zijn hebh n en bonden te ontrnim n, .
Nu k mt het ve 1 voor, dat de igcnaar om f'tTubbelingen t
vermijd u d n huurder e n zekere EI m uith bUllt; dit i. eht I'
e n m ra liberalitas, di trouwen Ol er in bet ad3trecht v orkoDlt·
zoo wordt bijv orbeeld vaak aiR en vCl')land 7..aak door wnl1b talin'" vnn ti scbuld aan den crediteur vervalt, cloor d z n
aan den ti I iteur e ne kJ ini"'beid g g ven, bUjkbaal' al pi ist I'
op de wonde. Dat er uu [nlander zijn, die uit win thejag ganrne
uit deze onverplicht tegemoetkoming e n ndntreg I zouden will n
tooveren, i zeer hegrijpelijk, vooral wanne r men met den zoowel
algeme n men ehelijken als specifiek lnland ch n karaktertr k
van het bol h tjobah rekening bondt. Maar h t adatr cht is nu
e nmaal ander .
Het komt mij trouwenft vo r dat eene verpli. htillg tot overneming dan wel chadever oeding niet logi eh zou pa 'en iu h t
ysteem van een ndatrecht waarruLII h t" rmoed n van nrtikel 571
Burgerlijk Wetboek "'ehe I vr emd i . Nu bet adatr ht in tegenstelling met ons Bur erlijk VlTetboek cl n eigendom van h bouwingen en beplantingen op een ~tnders grond ni t al
abnormale reehtl verbouding h ehonwt, maar èn ...rond èn betg n
er op gebonwd I' geplant is al g h el van elkander los e re ·htsobjecten erkent, was er ook geen l' den OUl d n i"'enaar van
den -rond 0)) eenige wij? t binden.
Ten overvloede zij l1i er toegevoegd, dat het boyen taande niet
van toepassing i... op het inland ebe erfpacht r cht der parti uJiere
landerijen waarlU.lI1 hi I' geen aandacht behoefde ewijd t word 11,
omdat bet in easu een eigend Hl per el betreft.
OOI·t;:, dat,
,...'aar het uit Illitend de tnllk i yall <l n deskundige op de bem
ge telde vragen t antwoorden, bes bOll\\' in"·en omtr IIt de billijkbeid. en reeht.... a.ar<ligheid der geldende I' '" len m t h t og op
al1ikel 75 lid 3 Regeerino'sreglement buiten he preking mo ten
blijven.
5.
Vonnis van d n landrnnd te Garoet,Novemb r 1913.
V orzitter mr. G. W. A. ,-au ppenraay.
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Raden Adiwidjaja, gepensiouueerd wadana nUl Tjimuhi, wonende te . TjiRuiit
d istriet en Rf'deeli lig .oekaboemi, gewest
Pretluger Regeut,ehappeu ), eischer,
tegen
1. Aom AJi, alias Rilden WidjajukoeSOC llla, wonende in de kampong Regol,
cl ë~ll Tjilcdoegko IQn, hoofdpla.·tts Ga1'0 t (diRtriet Cll rcg ~nt cbttp Garoet,
gewest Prenngct' Re·'~cntscbappeu),
en
2, Raden Hadji Joesoep, alias Raden
Adiwikartu, gepcnsionneerd assi teutwlu1ana vn n Nangkapait (district 'IJihutoc, regentl'lchap Garoet), in z!jn
hoec1anig beid van cUJ'ator over Aom
All voomoemd, geJaagden.
IIct proee loopt over ecn sawab nm ruim 6 baoe, gelegen
in het sawahbl ok ockaradja desa T e'·aldjati, district n regentchap GaJ'oet, aau alle ~('r de zUdeu lJegren d door sawah , en
gcseb,Lt op ruim f 1500. V Ie jaren gel den beeft cischer A.c:liwidjaja. dcz sawah gekregen van
ji Raden Ajoc Tedja Mantl'i,
sedert ....estorl'(~n. HU beeft den akker iu 1884 voor f 1000 verpand aan wij len Hadji J oenoesj heeft heru in 1907 g lost; beeft
bern daarn a w derom \' 001' f 1000 \-erpand aan wijlen Raden
Hadji Koenli te Garoct, en in e ptel;nucr 1911 w derom in persoon
'"elost, blUkbaar te Garo t . In deze maand eptembCJ' 1911 beeft
hU de sawab toen overgegeven aan zUn ILwabbewerkers, ter
uewerking en met verplichting hém de opbreng t t e leveren, en
iR daluop teruggekeerd naar zUn woonplaat 'I:jisaät, in bet oekauoemisell e. KOlt daarop echter h oo t'! hij, dat "'edangde Aom Ali
- wiens geestverm ogens gekrenkt waren - op de sawab is gekomen , gedaa n heeft of zij van hem (Aom All) was, en aan
eeni'~ werklui hevelen oyer d s<lwah h eeft gegeven. Eiseher is
cr toen aanston(L" heengegaau, beeft al 11 et mogelijke gedaan
om Aorn Ali van zijn llS utllatië te rug t e brengen , doch heeft,
toen (ut ni et ltielp, Aom AJi'-'ed3{,rvaard \' 001' den landraad. Ter
zitting Uleek, dat gedaagde \ egen zwakzinl!igheid onder enratecle
moest worden gesteld' de ei eb werd zoo waar op dien grond
niet-onh'ank elijk verklaard (10 Mei 1913). Ei cber beeft v61'volens den landraad verzocht Aom All onder cnrateele te stellen,
hetgeen ge chied is, eu h eeft daarna (2 October 1913) Aom Ali
wederom gedag,aard, thans te gelijk met Zijll curator. Intniddel
beeft gedaagde van de geltsurp erd e sawal! een opbrengst genoten
nm 20 tjaëng padi ter wa.'ude van f 500 of, gelijk venlero(J
wordt aangenomen , een opbrellgst \'a u' 10 tjaeng ter waarde "an
f 300, wam'van bU echter de helft beeft moeten af taan aau zijn
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de lbollW~. Ei~ ebeT verlangt d rhalve terug""ave van d e aWllh
en vergo din"" ,'rul de g d rfde oJl1,r ngst.
Ter zit tin '
rkent d
llrator \'un d n gedaag(l
dat eiseh 'r
gedurelld
lig v er derti '· j1UlJ" (van v6ór 1 4 t t:-; pt Olber 1911)
over tI
uwah t zegg n h eft ". had, doch bij IJl rkt op
dat
' gedaagd h UI waarschijnlijk zo lau "" jll hei bezit ,"an den grond
heeft gelnt 11, omdat g daagde niet wel uij b ,t hoofd is" . W Ik
dali het r cht of de aun (Iraak \',111 AOIll Ali 0l> d !Ulwah zou
zijn g weest, blijkt ui t; \.'Î eh r \' rklaart dat Aom AJi h U1
nooit om afgifte nUl II awah b ft g 'rnagd .
Het vOtllli
verwe 'rt:
Ten aanzien ven bet Recbt:
Overwegende, d at de vorderi ng zooalszij ter terecbtzitting i. verminderd
daartoe .trekt dat gedu.agde Rade n HadjI Joesoep in zijn boedanigbeid vnn
curator over Aom Ali .. li1\8 Rndon Widjajakoesoema, "al worden .. eroordeeld
tot terugga .. e, aan adre8s&ot van de litigteu 0 awab, d nooda met behulp
van den slerken atm immerd d plaats gehad hebbende sLOornis zal worden
opgeheven en mItsdien requ !.ront znJ worden gehandhaafd in het bezit
van die sawah, met veroorde liog .... n ndressant te betslcn d e so mm n von
r 300 wegens vergoeding van on reohtmntig gOlloten vrncbten en in do kost n
vaD d,t geding. ,alles bij vonni s uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande
verzet of boogor beroep ;
Overwegende dat aUerecral dient te worden onderzocht o( de ond rhavig
vordering al dan nie~ is ontvankelijk te achten;
Overwegende dat de godsdienstige wetlon, instellingon cn gcbruiken van
den Inlander m decze streken. "ABrnOO,r immers de Landraod heeft reebt te
s preken , we l cpnige voórstelling sch ijnen te h bben vlLn het bezit als feit
en wellicht ook een vaag bagrip
bet bezit als recht, moar dan 'toch dat
bezitrecbt in geen enkel opzioht is geregeld en de bezitabesebenning nog
veel minder ;
Overwegende dat d eze o mstand igbeid den Landraad echter geen aanleiding
geeft een vordering al s de onderba vige zond r meer ler zijde te leggen, wij I
de rechtspraak ongetwijfeld beeft mode te werken lot ontwikkeling van he~
reobtabegrip In he~ algemeen en die ontwikk Iing zoodanig heeft te leid~n
'\lat worde tegemoet gekomen tLon de beboeften "tLn het rechtsverkeer;
Overwegende, da. ook de welg ver in d "e richting wijat. door in art. I "
lnlandsch Reglement terloops te spreken van geschillèn over bezitrecht
zonder nochtans d e n recb~r op eenigerlei wijze te bind"n, daarmee eener',
zijde de groote vaagbeid van het Inlandscb bezltsreebt erkednl\nde, tLnderzijds
verlangende. dat de rechter bezitsaanspraken niet n egeeron .al ;
.
Overwegende, dat yorderingeu als de o nderhavige derbah' e overeenkoDlstig
het bepaalde bij Art. 75 ItLatste lid , Regeering5 Reglement, bebooren be list
te worden naar analogie van het Europeeseh burgerlijk recbt, n de rechter
mot nam, de algomeone b eginselen van dat reebt tot richtsnoer heeft te nemen;
Overwegende, dat de inge.telde vordering mitsdien geen nndere is dan
die van Art. óóO Burgerlijk Wetboek;
Overwegende, dat zij is ingesteld den 7'· October 1918 en wcl op grond
dat ei.ober in zijn bezit van zijn aawab gestoord is in de maand S optemb er 1911,
welke stoornis zoo omvangrijk was dat. zij met gebeel bezitsverlics "oor eischer
gelijk: stond;
Overwegende. dat die stoornis gepleegd werd door gedaagd Aom Ali
alias Raden Widjajakoesoema, die wel is een zwakzi nnige, docb geenszins
een zinneloaze als waarvan A rt.. 539 Burgerlij k Wetboek spreekt, en die dus
ongetwijfeld geschikt moet worden geacht tot bezitsverkrijgin!!: ;
Overwegende, dat de vordering tot h,.ndba ving in bet bezit volg nArt./)
moet worden aange\'nngen binnen het jaaT, te rekenen van den dog. waarop
de bezitter in zijn bezit is gestoord geworden ;
Overweg nde, dat.de beslissing der bovengesteldo vmog oChan!!:t van deze
andere, of nl. hier sprake is v an eon algemeen beginsel van burgerl ijk recht,
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dat ook bij de Land1'1ladreohtspraak toepauing beboort te vinden, dan wel
van een toevallige ou bijkomstige regeling, die kan worden verw .... rloosd;
wijl het duidelijk is, dat eisoher niet binnen het jaar heeft geageerd;
Overwegeude, dat den Landraad de beantwoording dezer vraag niet twijlel.
achtig voorkomt, wijl, hetzij men, onder andere op grond vaD Art. 645 1·
Bnrgerlijk Wetboek, het Ilnna.liteitebeginsel iu de wet erkent, hetzij, wat op
hetzelide neerkomt. verwijst uaar de bepaling van Art. Mi8 Burgerlijk Wetboek,
toob altijd .. a.I moeten besluiten, dat de wetgever de bezitsbeaoberming prin.
oipieel tot een voorloopige heeft gemaakt en van een eonjarigen termijn
beeft afbankelijk gesteld en over dit be~insel, boezeer de termijn zelve a.ls
elke termijD willekeurig moge zijn, 09k rummer zou knnnen get .. ist .. orden,
wijl men, geen termijn stellende, groot gevaar zou loopen een middel te
scheppen tot omk.e ering van den bewijslast in bet proces ten petitoire;
Overwegendo, dat derhalve de bepa.ling van artikel 558 Burgerlijk Wetboek
ook voor bet lnlandsch prooes beboort te worden gehandhaald, en met name
dezelfde termijn van een jaar door den in bet beait gestoorde behoort te
worden in aobt genomen, wijl, zooaJa gezegd, het vervallen van elken termijn
met bet wezeo der bezitsbescherming in strijd is, en een door den raohter
naar eigen smäo.k vast te stellen termijn toob altijd nog willekeuriger zou
zijn dan die der wet;
Overwegende, dat in oasu eisober derhaJ ve moet worden geacht met zijn
vordering niet ontvankelijk te zijn;
Gelet, behalve op bovenaangehaalde bepaJingen en nog op den IX" titel van
bet lnlandsch Reglement;
Rechtdoende :
Verklán.rt eisooer met zijn vordering niet. ontvankelijk;
Veroordeelt. hem in de kosten van het gediDg, tot op heden begroot op r 5.50
(vijf gulden en vijftig een te).

Op mer kin gen.
1. Het springt in het oog, dat, onder schijn van geleerdheid, dit

vonnis onrecht doet in plaats van reeM. Mogelijk i " daaraan
schuld een beroep in bet introduetief rekest op tooruis in bet
uezit en op bet slot Vall artikel 184 lnlandsch reglement alsmededegcle rde uiting van ei chers o-emachtigd (K. Roumimimper)
ter zitting, " dat bet niet de bedoeling van zijn principaal i erfelijk
individueel bezitrecht of ei"'eudomsrecllt op den grond te beweren·
of te bewijzen doch dat Ilij si cht een posses oire actie instelt,
waarbij, indien ei cher in zijn bezit is her teld, openblijft hem
te dagvaarden en zijn" [Aom Ali' ] neigen recht op den grond
tc bewijzen". Dat deze uiting met Soendaascb adatrecht nicts
kan te maken hebben, blijkt uit het landraad vonnis zelf.
2. Uit h t, iu. bet vonnis overgenomen, iutroductief rekest
blijkt nog dat de los ing VRn de awah in eptember 1911 heeft
plaat o-ehad tu chen Radën Hadji Koerdi (dcn pandnemer) en
eischer Radën Adiwidjaja (den I>andgever) nin bijzijn en met
getui"'eni vall oemailikarta, Hadji Lambri, en andere personen
nog, nRder op te noemen". Het dorp bestuur wordt niet met name
vermeld Rls aanwezig. Van oemadikarta blijkt elders terloops,
dat IJjj woont in de dë a T O'aldjati, WMI' de awah ligt.
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