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HOOFDSTUK I 

Inleiding 

Deze mededeling poogt een syst~matische beschrijving te geven van 
een brok van het Bantoerecht in de Unie van Zuid-Afrika en omgeving, 
nl. van het geheel van rechten op den grond. 

In meer dan een opzicht wordt in deze studie voortgebouwd op 
kennis en inzicht verworven bij de beoefening van het Indonesisch 
adatrecht. Gedurende vele jaren had ik het voorrecht mëde te werken 
aan den uitbouw van het grote stdsel van Indonesisch adatrecht, dat 
Van Vollenhoven had ontdekt en met een steeds toenemende scherpte 
van détails over een tijdvak van twaalf jaren (1906-1918) heeft 
neergelegd in de opeenvolgende afleveringen van het eerste deel van 
zijn standaardwerk: Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Eigen 
navorsing en studie spitsten zich met voorliefde toe op het adat
grondenrecht (Java, Molukken en Minahassa) en latere bezinning op 
eigen materiaal en vergelijking met het van elders bekend gewordene 
bracht - speciaal dan voor het adat-grondenrecht - de groeiende 
overtuiging dat men hier nIet te maken had met een aantal op zichzelf 
staande en los van elkaar functionerende rechten op den grond -
- door Van VoUenhoven met grote scherpte onderkend, benaamd en 
beschreven - maar veeleer met rechten welke weliswaar elk een eigen 
functie en zelfstandige werkingssfeer bezitten maar niettemin, . als 
componente rechten in één groter geheel, onderling verband houden 
en stelselmatig samenhangen. Het moest dus ook mogelijk zijn die 
stelselmatige samenhang aan te tonen en het adat-grondenrecht als een 
rationeel en logisch functionnerend geheel te beschrijven. 

Een poging dit voor het adatrecht te doen is wel ondernomen doch 
nooit voltooid 1); zij is onderbroken door de aanvaarding van een 
nieuwe levenstaak in Zuid-Afrika: de beoefening en systematische 
beschrijving van het Bantoerecht. 

Op dit nieuwe terrein is de verworven Indische kennis en ervaring 
steeds van de grootste waarde geweest. Op een zekere · parallelie tussen 
Bantoerecht en adatrecht was ik voorbereid, niet echter op die diep-

1) De laatste bewerking komt voor in het college-dictaat Adatrecht dat ik 
samenstelde toen ik dit studievak nog eens doceerde aan de noodopleiding voor 
ambtenaren van het Binnenlands Bestuur te Melbourne in 194.3-1944. Te 
zamen met ander studiemateriaal, gebruikt in deze opleiding, bevindt zich een 
roneo-afdruk van dat dictaat in de Leidse Universiteits Bibliotheek. 
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gaande overeenkomst welke nadere bestudering aan het licht bracht. 
In de structuur, de grondbeginselen en vaak in bijzonderheden en 
varianten vertoont het Bantoerecht een zo grote mate van overeenkomst 
met het adatrecht, dat de door Van Vollenhoven voor Indonesië 
geschapen terminologie en ontwikkelde denkbeelden veelal voor het 
Bantoerecht even toepasselijk en juist zijn als voor het adatrecht. Deze 
mededeling levert daarvan het bewijs. 

Vanzelf rijst de vraag, hoe deze verra'ssende overeenkomst tussen 
rechtsstelsels van twee zo wijd uiteenlig,gende groepen van volken te 
verklaren is. Aangezien een genetische verwantschap tussen de Indo
nesische en Bantoe-volken - en dus ook tussen hun rechtsstelsels -
even onwaarschijnlijk is als de ontlening van het rechtstelsel van de 
ene door .de andere, of door beiden van een gemeenschappelijke derde, 
kan ik slechts aannemen dat men hier duidelijk gedemonstreerd ziet 
dat bij minder-ontwikkelde volken van gelijk of nagenoeg gelijk 
ontwikkelingspeil de rechtsinstituten steeds een grote mate van over
eenkomst zullen vertonen; zodat ik mij ook overtuigd houd dat Van 
Vollenhoven - toen hij in het Indonesisch materiaal een bijzonder 
rechtsstelsel onderkende en dit met grote precisie in een eigen termino
logie vastlegde - meer ontdekt had dan enkel een Indonesisch 
rechtsstelsel; veeleer heeft hij toen blootgelegd een algemeen geldend 
rechtskader en -stelsel voor volken op eenzelfde of nagenoeg hetzelfde 
ontwikkelingspeil als de Indonesische. 

Territoriaal is deze mededeling opzettelijk beperkt tot de Unie van 
Zuid-Afrika en omgeving, omdat voorshands alleen nog voor dit meest 
Zuidelijke deel van het Bantoe-rechtsgebied de gepubliceerde of anders
zins toegankelijke gegevens zo volledig zijn diit men daaruit een 
bevredigende beschrijving kan samenstellen. Ook heeft het gebezigde 
feitenmateriaal voornamelijk betrekking op twee Bantoe-volkeD, de 
Zoeloe en de Tswana, omdat alleen van deze beide volken het gronden
recht uitvoerig onderzocht en nauwkeurig opgetekend is; van de Zoeloe 
door (mijn zoon) J. F. Holleman en van de Tswana-stammen van het 
Bechuanaland Protectoraat door Prof. I. Schapera 2). Hiernaast is 
natuurlijk evenzeer gehruik gemaakt van de meer fragmentarische 
gegevens van grondenrecht van deze en andere Bantoe-volken, mede
gedeeld door tal van andere auteurs en verspreid over een groot aantal 

2) Van Holleman Jr. speciaal zijn artikelen Die twee-eenheidsbeginsel in 
die sosiale en politieke samelewing van die Zulu, in Bantoe Studies XIV (1940); 
bU. 31 e.v. en Die Zulu Isigodi in B.S. XV (l941) ; bIl. 91 e.v. , en 245 e.v. en 
voorts zijn nog ongepubliceèrde aantekeningen. Van Schapera in het bijzonder 
diens Handbook of Tswana Law and Custom (1938) en Native Land Tenure in 
the Bechuanaland Protectorate (1943). 
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boeken, rapporten en tijdschriftartikelen 3). Het zijn ,dan meestal losse 
mededelingen over onderdelen van het grondenrecht van een of ander 
volk, op zichzelf onvolkomen maar toch steeds van belang doordat zij 
passen in de meer volledige uiteenzetting welke voor Zoeloe of Tswana 
kon worden opgetrokken. Zij sluiten aan bij een van deze beide varianten 
en verschaffen menige treffende bijzonderheid. Ofschoon van deze andere 
schrijvers slechts enkele namen vermeld worden, i,s hun bijdrage tot 
deze verhandeling niettemi'n aanzienlijk geweest. 

Het inruimen van een zo overwegend grote plaats aan het grondenrecht 
van Zoeloe en Tswana in deze mededeling doet geen afbreuk aan de 
vooropgestelde universele strekking daarvan, omdat juist de Zoeloe en 
Tswana in allerlei opzicht en zeker t.o.v. het Bantoerecht ,gelden als 
representatief voor vrijwel aBe Bantoe-volken binnen dit Zuidelijkste 
deel van het Bantoe-rechtsgebied. Een enkel woord om deze positie te 
verduidelijken. 

Voorlopig, d.i. zo lang dit punt nog niet nader onderzocht is, neemt 
men nog algemeen aan dat het Bantoe-rechtsgebied in zijn geheel samen
valt met het Bantoe-taalgebied en dat is dan, ruwweg aangeduid, het 
gehele smallere deel van Afrika bezuiden een lijn Kameroen-Mombasa. 
Dit gebied wordt door een grenslijn gevormd door de rivieren Kunene 
en Zambesi verdeeld in twee delen: een Noordelijke helft welke, ten 
Oosten van een scheidingslijn (ongeveer de 30ste meridiaan O.L.), de 
Oostelijke Bantoe en ten Westen daarvan de Westelijke Bantoe huisvest, 
en een Zuidelijke helft welke eveneens talrijke .groepen van, Bantoe
volken en -stammen bevat, die allen tot de Zuidelijke Bantoe gerekend 
worden 4). De volken en stammen nu waarop deze mededeling betrekking 
heeft, vormen van deze laatste groep de meest Zuidelijke helft. Zij zijn 
woonachtig in de Unie, verder in de zgn. Hoge Commissaris-gebieden 
Swaziland, Basoetoland en het Bechuanaland Protectoraat (alle 
geografisch aansluitend op de Unie doch onder Brits gezag) en ook 
op Portugees gebied ten Oosten van de Unie. Met geringe uitzondering 
vallen al deze volken en stammen van de Unie en omgeving met 
betrekking tot hun taal en recht Of onder (1) de zgn. Nguni-groep, 
waarvan de Zoeloe-stammen in Natal en Z.O. Transvaal bij uitstek 
de exponenten zijn en waartoe ook behoren de Noordelijker gelegen 
Swazi van Swaziland en O. Transvaal, de Zuidelijker gelegen Xhosa-

3) Te vinden, tot 1941, in de Select Bibliography etc. Ed. Schapera (1941). 
4) Voor deze en verdere classificatie van de Bantoe en hun cultuurbezit, zie 

C. G. Seligman, Races of Africa (1930); bIl. 181 e.v.; in Bantoe Studies VIJl 
(1934) de reeks artikelen The Present State and Future Development of Ethno
logical Research in South Africa; bIl. 235 e.v.; N. J. van Warmelo in The 
Bantu-speaking Tribes of South Africa (Ed. Schapera 1937); bIl. 43 e.v. en H. 
P. Junod, Bantu Heritage (1938); bIl. 16 e.v. 
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en andere "Kaffer"-stammen van de Kaapprovincie en in de meeste 
opzichten ook de Shangaan-Thonga-stammen van Moçambique; Of onder 
(2) de Sotho-Tswana-groep, waarvan op haar beurt de Tswana-stammen 
van het Protectoraat representatief zijn en waartoe verder niet alleen be
horen de verwante Tswana-stammen van Transvaal, de Pedi, Lobedu (?) 
en andere stammen van N. Transvaal, maar ook het conglomeraat van 
stammen dat het Basoetorijk vormt. Tot een andere, derde groep -
aansluitend op stammen in Z. Rhodesië - behoren waarschijnlijk de 
weinig talrijke Venda (en misschien ook de Lobedu en Lemba) van 
N. Transvaal. Van de Venda sluit in ieder geval het grondenrecht 
nauw aan bij dat van de Tswana-stammen. 

Het feit dus dat het Zoeloe- en het Tswana-grondenrecht, de beide 
grote varianten welke zich binnen het algemene kader van het Bantoe
grondenrecht van het betrokken rechtsgebied openbaren, meteen ook 
gelden als representatief voor het grondenrecht van (vrijwel) alle 
Bantoe-volken van dat gebied, reduceert het gevaar dat aan het univer
seel karakter van de uiteenzetting te kort is gedaan wel zeker tot een 
minimum. 

Thans nog de vraag in hoever het Bantoe-grondenrecht in de onder
scheiden gebieden door de Overheid geëerbiedigd en als geldend recht 
erkend is. Van Portugees gebied is mij daaromtrent geen enkel gegeven 
bekend. 

In de Hoge Commissaris-gebieden is het Brits bewind steeds geneigd 
geweest het Bantoe-grondenrecht te eerbiedigen en te erkennen; tot voor 
kort (omstreeks 1934) weliswaar zonder overtuiging, door de inheemse 
huishouding en daarmede ook de grondhuishouding eenvoudig op haar 
eigen beloop te laten, maar nadien - met de invoer.ing van een meer 
modern beleid van Indirect Rule - althans in het Bechuanaland 
Protectoraat en in Basoetoland op meer geregelde wijze en vooral met 
meer overtuiging. Voor die gebiedsdelen welke thans de Unie van Zuid
Afrika vormen is het beeld nooit een ander geweest dan een van 
volslagen miskenning. Uit het tijdperk van de V.O.C. is mij geen enkel 
gegeven bekend dat blijk geeft van enig respect voor eigen rechten der 
inheemse bevolking op den grond. Integendeel blijkt dat de Commandeur 
Jan van Riebeek, met volkomen negatie van "sijne pretentie (sc. die van 
het plaatselijk inboorlingenhoofd) van eygendom over dese Caep, die 
d'E. Compagnie voor haeT selffs in possessie te houden gefortificeert 
hadde etc." reeds in 1657 (dus vijf jaren na stichting van de vestiging) 
vrijheid vond om stukken van dien grond aan "vrije luyden" in eigendom 
te verstrekken 5). 

ó) Vgl. Dagverhaal van Jan van Riebeek (Ui tg. Hist. Gen. te Utrecht 1884) ; 
dl. I bI. 445 en dl. 11 bil. 49 en 128 e.v.) 
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Onder Brits bestuur is in de KaaPkolonie het Bantoe-grondenrecht ook 
steeds volslagen genegeerd. Voor een deel moet dit wellicht geweten 
worden aan onkunde, want het enige dat men schijnt te hebben 
geconstateerd - dat althans overheid en wetgever interesseerde ~ 
was dat de bevolking op haar gronden "occupational rights only" 
uitoefende en zeker geen eigendomsrecht of een andere rechtstitel in 
westersen zin. Voor een ~nder deel moet die miskenning ongetwijfeld 
daaraan toegeschreven worden, dat de Britse overheid . kennelijk steeds . 
het beginsel heeft gehuldigd dat het voor de Europese bevolkingsgroep 
geldende gemene recht (het Romeins-Hollandse recht) en wettenrecht 
automatisch ook voor de overheerste Bantoevolken en -stammen van de 
geannexeerde gebieden het primair geldende recht was geworden. 
Daarmede was het eigen, inheemse recht - hoezeer dit ook ,de fado 
hun vigerend recht bleef - de jure een tweederangs recht geworden, 
dat voor de Bantoe-bevolking slechts dan de rang van geldend (en 
ook door overheid en rechter toepasbaar) recht zou erlangen, wanneer 
dit en voor zoveel dit door de (blanke) wetgever zou zijn erkend. Niet 
alleen is het Bantoe-grondenrecht nooit door de wetgever erkend, maar 
op grond van de gemelde rechtsopvatting is alle Bantoe-grond - omdat 
daar immers geen eigendomsrecht of andere .westerse rechtstitel op 
rustte - beschouwd en behandeld als "kroongrond", waarO'iCr de 
(blanke) overheid de beschikking heeft en voor de occupatie waarvan 
zij de nodig geachte regelingen treffen mag. In Natal is hetzelfde beleid 
gevolgd en ook in de voormalige Republiehen is de praktijk nooit anders 
geweest. 

Na de totstandkoming van de Unie (1910) is op die grondslagen 
ook consequent voortgebouwd en in brede trekken is het verloop van 
zaken het volgende geweest. Een zodanig gedeelte van het oorspronkelijk 
beschikkingsgebied van de Bantoe-stammen als voor hun levensonderhoud 
nodig werd geoordeeld is hun door de overheid gelaten of toegestaan in 
den vorm van " reserves", "stamgebieden" of "locaties" ; allemaal met 
afgebakende en vaste grenzen. Deze gebieden zijn echter "kroongrond" 
gebleven en de meer geïndividualiseerde rechten van gezinnen en 
individuen op den grond - voorheen van Bantoerechtelijken aard en 
door de eigen hoofden verleend en bewaakt - zijn vervangen, door 
gouvernementele occupatierechten door de blanke overheid toegestaan 
en beheerd. In 1913 is de Unieregering nog een stap verdà- gegaan, is 
door de Naturellen Grond Wet het gehele grondgebied van de Unie in 
tweeën verdeeld en wordt scherp onderscheiden het grondgebied van en 
voor blanken en een zuiver Naturellen-gebied, dat in de bijlage der wet 
nauwkeurig werd gespecificeerd. Tevens werd de toestand van het 
grondbezit van blank en zwart gefixeerd zoals die op dat ogenblik was. 
Afgezien van een kleine. verruiming van het levensgebied voor de 
Naturellen, welke later plaats von'd, was dus iedere verwerving van 

371 



12 

grond buiten de gestelde grenzen voor elk der beide bevolkingsgroepen 
als regel onmogelijk geworden. Deze maatregel van "segregatie" (tegen
woordig spreekt men van een beleid van "apartheid") was als het ware 
een voorbereiding tot den laatsten stap, de Naturellentrust en -Grond 
Wet van 1936, krachtens welke - op het voetspoor van de ontwik
keling van zaken in Naral - alle gronden van Naturellen in het zuiver 
Naturellengebied (dat zijn dus alle door Naturellen, over de hele Unie, 
geoccupeerde gronden) bijeengevoegd zijn in één grote Suid-Afrikaanse 
Naturelletrust, ten behoeve van alle Naturellen van de Unie ' en onder 
het beheer van den Gouverneur-Generaal of zijn gedelegeerde, den 
Minister van Naturellenzaken. Met deze maatregel werd officieel aan 
het historisch eigendommelijk karakter der onderscheiden Bantoe-stam
gebieden een einde gemaakt. lVetteZ.ijk is de rechtstoestand nopens 
Bantoe-grond in de Unie dus deze, dat het Bantoe-grondenrecht ver
stoten i~ en vervangen door een indrukwekkend aantal wetten, procla
maties en gouvernements-kennisgevingen; dat het eigen, Bantoerechtelijk 
beheer van de beschikkingsgebieden der stammen door de eigen hoofden 
heeft plaats gemaakt voor een régime van gouvernementele voor
schriften, waarvan de uitvoering in handen is van (blanke) ambtenaren, 
bijgestaan door een aantal door de Overheid aangestelde Naturellen
hoofden als hun ondergeschikte helpers. 

Ten· spijte van deze wettelijke miskenning is het Bantoe-grondenrecht 
toch nog overal in de Unie in leven gebleven. In de Transkei b.v. is het 
erger gehavend dan b.v. in Zoeloeland, maar overal wordt het, tegen 
de verdrukking in, door de Bantoe-bevolking bij voortduring beschouwd 
als haar vanzelfsprekend eigen recht op den grond en daarom in stand 
gehouden. In de werkelijkheid heeft men dus t.a.v. de Bantoe-gronden 
een dubbelen rechtstoestand. Dwars over elkaar heen liggen twee vol
komen verschillende stelsels van rechten op den grond : aan de opper
vlakte het bestel van wettelijke üverheids-voorschriften en daaronder 
het keurig in elKaar passend steIsel van het Bantoe-grondenrecht. Het 
ongeluk wil echter dat het wettelijke bestel van rechten, dat aan de 
bevolking is op.gedrongen en waaraan zij maar niet wennen wil, ook 
het voor haar primair geldend recht is dat door bestuur en rechter 
consequent wordt toegepast; terwijl het traditionele Bantoe-grondenrecht 
dat zij tegen alle verdrukking in zoekt · te handhaven, niet wettelijk 
erkend en - omdat het door gouvernementsrecht vervangen werd -
zelfs onwettig is, 
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Het gemeenschapsrecht 

Evenals in het Indonesisch adatrecht de fundamentele rechtsbetrek
king van de gemeenschap (rechtsgemeenschap) tot het grondgebied 
waarop zij gevestigd is, het beschikkingsrecht, geldt als het hoogste recht 
op dien .grond, zo is dit ook in het Bantoerecht het geval. Op grond 
van taalkundige overwegingen 6) - speciaal met het oog op Afrikaanse 
lezers - zou ik er echter de voorkeur aan geven m.b.t. het Bantoerecht 
die fundamentele rechtsbetrekking het gemeenschapsrecht te noemen. 

Ofschoon men dit gemeenschapsrecht opvallend duidelijk bij alle 
Bantoevolken onderkent, is daarvoor toch nergens - evenmin al-s dit in 
Indonesië het geval is - een eigen, technische term aanwezig en ik 
moet aannemen dat de Bantoe het recht van de gemeenschap, om dat 
gebied waarop zij gevestigd is als haar uitsluitend eigen gemeenschaps
of beschikkingsgebied te beschouwen, een zo natuurlijk en vanzelf
sprekend feit acht, dat men zich dit niet realiseert als een "recht" dat 
een aparte technische term verdient. 

Overziet men de verschillende overwegingen welke tot motivering van 
dit zo natuurlijke en vanzelfsprekende feit worden aangevoerd, dan
blijken deze niet enkel van jurïdischen maar evenzeer van religieus
magischen en zelfs van economischen aard te zijn. Juridisch, kan men 
zeggen, beschouwt de rechtsgemeenschap haar gebied als haar eigen 
omdat als regel hun voorvaderen daarop dat uitsluitend recht verkregen 
door eerste vestiging, door verovering of bij wijze van overdracht van 
een andere rechtsgemeenschap - terwijl het huidige geslacht stilzwijgend 
opvolgde in het eenmaal verkregen recht. Met evenveel overtuiging 
wordt aangevoerd dat de geesten die met den grond verbonden zijn en 
over het wel en wee van de gemeenschap beschikken, tevens de geesten 
van de groep zelf zijn. Uit hoofde van deze identiteit is het dan ook 
speciaal deze groep (en geen andere) die met dit speciale gebied (en 
geen ander) vanzelfsprekend verbonden is 7) . Ten slotte noem ik de 
economische overweging, dat hel beschikkingsgebied van een rechts-

6) Gelijke bedenking tegen den term ook bij Ter Haar, Beginselen en Stelsel 
van het Adatrecht; bil. 54-55. 

7) Voor een merkwaardig voorbeeld van die religieus-magische identiteit 
van grond en groep, zie Casalis, The Basutos; bI. 157. Voor een even merk
waardig parallel geval op het (Indonesisch) eilandje Nila, zie Adatrechtbundel 
XLII (1943); blz. 395. 
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gemeenschap noodwendig haar eigen is, omdat deze grond voor haar 
bestaan en voortbestaan eenvoudig onontbeerlijk is. 

Daar het gemeenschapsrecht toekomt aan de rechtsgemeenschap als 
zodanig, aan de collectiviteit van groepsgenoten, brengt dit ook mee 
dat al deze groepsgenoten (en ook alleen zij) recht hebben op het volle 
genot en profijt van alle bronnen van levensonderhoud welke het 
beschikkingsgebied verschaft (de volledige inventaris in Hst. V). De 
uitoefening van al deze rechten welke het beschikkingsrecht voor de 
groepsgenoten meebrengt is echter niet aan hun willekeur overgelaten, 
maar ter wille van de goede rechtsorde in de rechtsgemeenschap onder
worpen aan de goedkeuring van haar orgaan, het hoofd, dat dan ook 
het beschikkingsgebied beheert. Hij ziet toe op (en regelt zo nodig) de 
wijze waarop de groepsgenoten - met eerbiediging van elkaars belangen 
en het gemeenschapsbelang - hun rechten uitoefenen, b.v. stukken 
grond kiezen voor bewoning of voor houwveld, hun vee weiden, den 
watervoorraad gebruiken, bomen kappen of allerlei producten van het 
beschikkingsgebied zamelen; maar meer dan een recht van beheer houdt 
deze bevoegdheid van het hoofd niet in; met name doet dit beheer niet 
te kort aan het rechtskarakter van de diverse bevoegdheden welke zij 
aan het gemeenschapsrecht ontlenen S). 

Aangezien groepsvreemden (d.z. niet-leden van de betrokken rechts
gemeenschap) geen recht hebben op de voordelen welke dit beschik
kingsgebied verschaft doch deze lmn bij wijze van een gunst kunnen 
worden toegestaan, is het ook steeds het hoofd, de beheerder van het 
gebied, dat hun te woord staat, die gunst verleent en de aangelegenheid 
voor hen regelt 9). 

Ook de handhaving van het gemeenschapsrecht, zowel tegenover 
groepsgenoten die de perken van hun rech te buiten gaan, als tegenover 
groepsvreemden die zonder . zijn toestemming van het heschikkingsgebied 
willen profiteren of anderszins het gemeenschapsrecht aantasten, berust 
bij dit hoofd en ook in deze, als in alle andere beheersfuncties handelt hij 
(orgaan der rechtsgemeenschap) steeds ()vereenkomstig de wil of wens 
van de groepsgenoten. Verwaarloost hij zijn plicht of zou hij een heleid 
voeren dat de groepsgenoten niet aanstaat, dan gebeurt het niet zelden 
dat zij zelf, collectief, het heft in handen nemen om (h.v. door een 
ontginning die rechten van anderen te na komt maar door het hoofd 
geduld wordt ongedaan te maken, of het vee van een vreemdeling dat 
hun niet welkom is doch door het hoofd ·op hun weide werd toegelaten 
zelf te verjagen) op die wijze eigenhandig het beleid van de beheerder 
te corrigeren. 

8) Nadere bijzonderheden over dit punt in hoofdstuk VII. 
9) Over de rechtspositie van groepsvreemden nadere bijzonderheden in 

hoofdstuk VII. 
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Verschillende schrijvers 10) verkondigen de opvatting dat de grond 
waarop de bevolking aangewezen is "toebehoort aan het hoofd", maar 
deze opvatting is onjuist, al is hel ook nog zo verklaarbaar hoe deze 
schrijvers (tevens navorsers) tot deze onjuiste conclusie kwamen. Het zijn 
nl. juist die rechtshandelingen welke het hoofd als beheerder van het 
beschikkingsgebied verricht, welke altijd weer de onderzoeker opvallen: 
dat hij grond toewijst of doet toewijzen aan groepsgenoten; dat hij 
groepsvreemden te woord staat en aan grond helpt; hij neemt kennis 
van alle geschillen over den grond en bij hem vervoegt zich groepsgenoot 
en groepsvreemde voor toestemming tot uitoefening van alle mogelijke 
rechten op het beschikkingsgebied. Geen wonder dat reeds deze waar
nemingen den schijn wekken dat inderdaad alle grond àan het hoofd 
toebehoort en daar komt dan nog bij dat zowel de bevolking als de 
hoofden .desgevraagd den onderzoeker meestal onomwonden zullen 
verzekeren dat alle grond van het hoofd is. En toch mogen al die 
rechtshandelingen van het hoofd niet anders uitgelegd worden dan als 
beheers daden t.a.v. het heschikkingsgebied (zoals boven is uiteengezet 
en trouwens door verschillende vooraanstaande schrijvers wordt beves
tigd 11)) en moet de verzekering dat alk grond vfln het hoofd is in heel 
anderen zin verstaan worden dan in termen van westers of zelfs 
Bantöerecht 12). Voor zich en zijn uitgebreid gezin heeft het hoofd 

10) Vgl. voor de Zoeloe Krige, The Social System of the Zulus; bI. 176; voor 
de Swazi Marwick, The Swazi; bI. 158; voor de Ronga Junod, The Life of a 
S.A. Tribe 11; bI. 6; voor de Pedi Harries, The Laws and Customs of the 
Bapedi and Cognate Tribes; bI. 55 ; voor de Bemba Gouldsbury and Sheane, 
The Great Plateau of Northern Rhodesia; bI. 59; voor de Venda Stayt, The 
Bavenda; bI. 166; voor de Shona Bullock, The Mashona; bil. 68 en 71; voor de 
Hehe Brown and Hutt, Anthropology in Action; bI. 61. 

11) Vgl. o.m. (Sir) Theophilus Shepstone, als deskundige gehoord door de 
(Kaapse) Commission on Native Laws and Customs, in het Report and Pro
ceeding of the Govt. Comm. on Native Laws and Customs '1881 ; bI. 55 der 
Minutes of Evidence, Antw. 878; Soga, The Ama-Xosa; bI. 383; Hunter, 
Reaction to Conquest; bil. 112-113 en Schapera, N.L.T. in the B.P.; bil. 40 e.v. 

12) Men heeft hier te doen met een "primitieve" en moeilijk te realiseren 
denkvorm waarin het hoofd (als personificatie van de groep) met de groep zelve 
geïdentificeerd wordt. Hieraan ligt ten grondslag de ook bij de Bantoe nog 
gebruikelijke voorstelling en beleving van hun stam (of andere rechts gemeen
schap) als een organisme. Structureel bestaat de stam uit zijn leden, die echter 
gegroepeerd zijn in verbanden (de lagere rechtsgemeenschappen, tevens orga
nismen van kleiner formaat) en deze zijn de onderdelen waaruit de stameenheid 
is opgebouwd; daartoe graviteren zij a.h.w. op één daarvan, die als de kern
groep binnen den stam de meerdere van de overigens gelijkwaardige onderdelen 
is, om zodoende 'gemeenschappelijk de eenheid van het stamverband op te 
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wellicht de beste gronden in Bantoe-bezit, maar overigens ook slechts 
evenals alle andere gezinnen "such porti ons as he considers 

adequate to meet the necessities of individual families" 13). 
Een andere uitdrukking die men herhaaldelijk en in allerlei variaties 

aantreft om de algemene basis van het Bantoe-grondenrecht weer te 
geven, is dat "the land is vested in the Chief, in trust for his people;". 
Men mag aannemen dat enkele auteurs die de term bezigen 14) wel een 
duidelijke voorstelling hebben van de rechtsbetrekking welke zij in Brits 
rechts idioom trachten te vertolken, maar van de meeste schrijvers is 
het kennelijk naschrijverij en geleerdheidsvertoon zonder een deugdelijk 
begrip van de Bantoerechtelijke verhouding. Hoe dit ook zij, voor een 
juist begrip van de Bantoe-rechten op den grond is het weinig bevor
derlijkdeze weer te geven met termen als "vested in" en "trust", welke 
in het Engelse recht een vaste technische betekenis hebben. 

Ten slotte nog een enkel woord over Schaperas opvatting en termino
logie. Vooropgesteld mag worden dat de feitelijke gegevens welke deze 
kundige en gezaghebbende schrijver mededeelt omtrent het Tswana
grondenrecht volkomen passen in onze constructie, met het gemeenschaps
recht als basis van het gehele stelsel van rechten op den grond en dat 
zijn beschouwingen ook doorgaans de juistheid van deze constructie 
bevestigen. De vorm echter waarin hij zijn denkbeelden weergeeft en 
de gebezigde terminologie verraden herhaaldelijk een schroom om af 

bouwen. In gelijken trant wordt het bewind binnen dat organisme gezien en 
beleefd als een eenheidsfunctie gemeenschappelijk uitgeoefend door alle organen 
van den stam, d.z. de hoofden van' alle samenstellende groepen; maar ook weer 
in dien zin dat zij graviterend. op en betrekkelijk ondergeschikt aan één van 
hen (het hoofd van de kern- en tevens de heersende groep binnen het stam
verband) gemeenschappelijk met dezen het stamverband uitoefenen. Het hoofd 
van de heersende groep binnen den stam is de dus orgaan-bij-uitstek van den 
stam zelf, en terwijl de andere hoofden slechts representanten van hun eigen 
groep zijn, representeert het hoofd van de kern- of heersende groep bovendien 
ook den gehelen stam. En evenals men nu in primitieve denkvormen aantreft 
dat b.v. de navel (het "brandpunt" van het menselijk lichaam) bij gelegenheid 
het gehele lichaam representeert in dier voege dat hij dan ook het hele lichaam 
is, of een viersprong van wegen representeert en is de periferie van de gronden 
welke langs die wegen in dat punt convergeert, zó is ook bij gelegenheid het 
stamhoofd (het "brandpunt" en de spil van den stam) in dier voege de represen
tant of personificatie van den stam, dat hij de stam zelf is. In dien zin ook 
"behoort alle grond aan het hoofd". 

13) Soga, The Ama-Xosa; bI. 383. 
14) B.v. Shepstone , t.a.p. Antw. 820; Soga, t.a.p.; bI. 383; Schapera, Land 

Tenure among the Natives of the Bechuanaland Protectorate; in Zft. f. verg!. 
Rw. 51 (1936) bI. 134. 
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te wijken van de oude, ondeugdelijk bevonden maar door de Admini
stratie nog steeds angstvallig .gekoesterde, voorstellingen en termen. 
Wat nu betreft zijn <Ipvatting omtrent de rechtsbasis van de Tswana 
grondhuishouding, daarover laat hij zich slechts eens (in een geschrift 
van 1936 15) nadrukkelijk - ofschoon weinig positief - uit, in dezer 
voege dat "All the land occupied by the tribe is said to belong to the 
chief: not,however, in the sence of a personal possession with which 
he can deal as he pleases, hut vested in kim and administered by him 
as head of the tribe." In zijn latere boeken 16) wordt zelfs dit schrale 
eigen oordeel over het fundamenCele recht dat de rechtspositie van de 
stamgrond heheerst achterwege gelaten en slechts het 'heheerrecht van 
het hoofd op de voorgrond geschoven. Zo b.v. in zijn, geheel aan het 
Tswana grondenrecht gewijd boek van 1943: "The use of the land 
and its resources is controlled by the Chief .... " 17). Verder volgt daar 
weer de gebruikelijke bewering van de Tswana dat alle grond aan het 
hoofd toebehoort en dan de stoute verzekering van het Kwena stamhoofd 
Sebele I (in 1883) dat hij even vrij over zijn stamgrond mocht beschikken 
als over zijn eigen baadje of snuifdoos, welkë door Sebeles eigen ervaring 
werd gelogenstraft. Hierop aansluitend zegt Schapera dat ook de Britse 
regering "never accepted the view that the Chief was absolute <lwner 
of the tribal land .... 'the rules on which Her Majesty's Government 
always acts in these matters', stated the Resident Commissioner, 'are, 
firstly, that tribal land is the property of the tribe and not of the 
Chief alone, who is merely regarded as trustee for his people .... '''. 
In stede nu, van hier voor den dag te komen met een eigen mening, 
volstaat Schapera met de ontwijkende uitspraak dat "The conception of 
the Chief as a trustee holding the land for his tribe is more accurate 
than the claim made by Sebele" - en knoopt zijn verdere beschouwingen 
weer vast aan het beheerrecht van het stamhoofd. 

m) Zie noot 14. De cursivering in de aanhaling is van mij. 
16) A Handbook of Tswana Law and Custom (1938); bI. 196 en N.L.T. in 

the B.P.; bIl. 40 e.v. 
17) N.L.T. in the B.P.; bI. 40. Verdere beschouwingen op bIl. 41 en 42. 
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HOOFDSTUK III 

Het subject van het gemeenschapsrecht - Rechtsgemeenschappen 

Welke rechtsgemeenschappen het gemeenschapsrecht uitoefenen is 
niet in een enkele regel vast te leggen. In de eerste plaats omdat 
gewoonlijk meer dan een rechtsgemeenschap bij eenzelfde beschikkings
gebied betrokken zijn; kleine en grotere, meer omvattende, wier functies 
élkaar in dit opzicht aanvullen. Verder zijn er ook (kleine) rechts
gemeenschappen bij welke het gemeenschapsrecht niet berust omdat zij 
geen eigen beschikkingsgebied hebben. Steeds moet de praktijk dus 
uitwijzen hoe bij een bepaald volk de toestand is. Voor de meeste 
Bantoe-volken zijn de gegevens onvoldoende, maar voor de beide 
representatieve volken van de Unie en omgeving, de Zoeloe en de 
Tswana, is het mogelijk die rechtsgemeenschappen wel aan te wijzen. 
In het lijstje dat hier volgt staan, middenin, de Nederlandse namen 
en eveneens (tussen haakjes) van de Tswana eenheden de Engelse 
termen van Schapera. Links vindt men de Zoeloe- en rechts de Tswana
benaming onderscheidenlijk aan Holleman jr. en aan Schapera ontleend. 

Isiqinti ... Kralengroep; Vlek of (Z) Dorp 
- indien aanwezig -
Familie-tak ... .. ... ... . . .. .. . ..... Lekgotlana; ;Bana ba mpa 
- althans in grotere stamwijken -
(Family-group) 

Isigodi ...• Stamwijk ........... .. . . ..... . .... Kgotla; Kgoro; Ntlha; Motse 
(Ward) 
Sgst. Stam wijk . . . .... . .. .... .... Idem 
(Ward and' Sub-ward) 
(Tsw) Dorp; Gehucht ". ... . ..... Motse 
(Town; Village) 
Zelfst. Stamdeel .. , ........... .. Moratshwana 
(Alien Community) 

Isifunda .. Stam; Sgst. Stam' ., .... . . . , . , . . . . Morafe; Setshaba 
(Tribe) 

Alvorens nu een beschrijving te geven van deze rechtsgemeenschappen, 
haar onderlinge verhoudingen en haar rechtsbetrekkingen tot den grond, 
eerst een korte beschouwing van twee omstandigheden welke aanleiding 
geven tot een opmerkelijk verschil in het uiterlijk voorkomen en de 
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structuur van de rechtsgemeenschappen bij Zoeloe en Tswana. De eerste 
is de eigenaardigheid van de Zoeloe (en de andere volken van de 
Nguni-groep; doch anders dan de volken van de Sotho-Tswana-groep) 
om verspreid over hun gebied te wonen in aparte "kralen", elk met een 
of meer kleine houwveldjes in de buurt. De weidevelden worden echter 
telkens gemeenschappelijk gebruikt door een aantal kralen in groter 
verband. De T swana hebben daarentegen de inhaerente neiging om 
steeds in dorpen en steden 17a) (meermalen van duizenden inwoners) 
samen te wonen, terwijl hun bouwland, in den vorm van grote gemeen
schappelijketerreinen, vaak mijlen ver daarvandaan ligt en nog weer 
vèrder en eveneens apart liggen hun gemeenschappelijke wei velden. 
De andere bijzondere omstandigheid is d~t in het algemeen de geestelijke 
gesteldheid van de Zoeloe minder ontwikkeld is als die van de Tswana, 
zodat bij hen die typische "commune" kentrek sterker in alle maat
schappelijke en rechtsinstellingen naar voren treedt dan bij de Tswana 17b). 
Hiermede hangt ongetwijfeld samen het feit dat bij de Tswana het 
huwelijk nagenoeg algemeen monogaam is geworden, terwijl bij de 
Zoeloe meervrouwendom nog vrij algemeen in zwang is. Als gevolg van 
die sterker geprononceerde commune gerichtheid vindt men dan ook 
dat de Zoeloe als individu minder persoonlijkheid en sociale zelfstandig
heid vertoont, doch anderzijds de onderlinge samenhang der leden in 
groepsverband er sterker en de ondergeschiktheid aan het gezag van 
de familie en van allerlei hoofden er nog duurzamer en meer vanzelf
sprekend is dan bij de Tswana. Mede in verband met het gewoonlijk 
monogame karakter van hun huwelijken vindt men ook dat bij de 
Tswana het huisgezin reeds een betrekkelijk grote mate van zelfstandig
heid heeft verworven en in de volksordening als zelfstandige eenheid 
fungeert; dat de zoons wanneer zij trouwen aparte, betrekkelijk zelf
standige huisgezinnen stichten naast het vaderlijk gezin en dat dit 
laatste dan geleidelijk afsterft. Bij de Zoeloe daarentegen vertoont ieder 
huisgezin nog steeds de neiging om uit te groeien tot een grotere 
genealogische groep; de jonge huisgezinnen der huwende zoons beginnen, 
minder zelfstandig, als ondergeschikte loten van het zich uitbouwend 
vaderlijk gezin; ofschoon zij zich d~n vestigen !În eigen kralen op enigen 
afstand van de vaderlijke kraal, toch blijven deze jonge gezinnen 
onzelfstandige onderdelen van het grote vaderlijke huisgezin, dat pas 

17a ) De onderscheiding van de bevolkingscentra in "steden", "dorpen" en 
"dorpjes" (op het voetspoor van Schapera) geschiedt hoofdzakelijk op grond 
van hun bevolkingscijfers. 

17b) Voor de correlatie tussen de (mindere) ontwikkeldheid van den geest 
in individu en samenleving en de (sterker geprononceerde) "commune" ken
trek, vgl. schrijvers Leidse oratie (1935), De commune trek in het Indonesisch 
rechtleven. 
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in den vorm van een kraalcomplex zijn volle wasdom bereikt. Ook de 
~tructuur der Tswana familie-tak, stamwijk en (sgst.) stam, welke alle 
opgebouwd zijn uit meer geïndividualiseerde en weinig talrijke huis
gezinnen, vertoont dus een ander karakter dan de structuur van de over
eenkomstige Zoeloe rechtsgemeenschappen, de isiqinti, isigodi en 
isifunda, welke uit de meer commuun gerichte en veel omvangrijker 
kraalcomplexen zijn samengesteld. 

De Zoeloe "kraal" (umuzi; mv. imizi) is taalkundig en in feite een 
"verzameling van hutten" (izindlu; enkv. indlu). Zij bestaat uit een 
rond, omheind oppervlak waarbinnen de hutten staan op een hoef
ijzervormige kraag van woongrond tussen de algemene kraalheining en 
de binnenheining welke de veekraal omvat. Iedere echtgenote van het 
kraalhoofd (umninimuzi) bewoont een eigen hut, heeft haar eigen stukje 
tuingrond en bouwland en vormt met haar onmondige kinderen een 
betrekkelijk zelfstandig "huis" (ook indlu genoemd) hinnen het algemene 
kraalverband onder het gezag van het kraalhoofd. Iedere kraal begint 
dus als enkelvoudig huisgezin, wordt, zodra het kraalhoofd meer dan 
een vrouw heeft, een meervoudig huisgezin, maar zal uitgroeien tot een 
~amengesteld huisgezin zodra in die kraal, onder het gezag van het 
kraalhoofd, ook verwanten ·en vreemden (izikhonzi) met eigen gezinnen 
gevestigd zijn; ook deze worden als "kinderen" van het kraalhoofd 
beschouwd. 

Trouwen de zoons van het kraalhoofd, dan is het theoretisch mogelijk 
dat zij telkens voor zich en hun gezinnen eigen hutten bouwen binnen 
de omheining van deze zelfde kraal, maar dat komt als hoge uitzondering 
alleen voor bij voorname hoof den, wier kraal dan ook een heel groot 
oppervlak beslaat. Gebruikelijk is dat de gehuwde zoons op enigen 
afstand van de moederkraal elk een eigen kraal stichten en daar hun 
huisgezin opbouwen. Ofschoon deze kralen soms mijlen ver uiteen liggen, 
is in dit kraalcomplex het besef van eenheid van kernkraal en 
afgesplitste dochterkralen even hecht bewaard als wanneer die 
differentiatie (in den vorm van afzonderlijke hutten) zich binnen de 
heining van de kernkraal zou hebhen voltrokken. Zoals reeds werd 
opgemerkt, blijft de enkelvoudige kraal onzelfstandig en ondergeschikt 
onderdeel van het kraalcomplex onder het gezag van het oude kraalhoofd. 
Het rechtsleven van de enkelvoudige kraal vormt nog een onderdeel van 
dat van het kraalcomplex, onder leiding van het oude kraalhoofd en pas 
het kraalcomplex (altijd nog "umuzi") vertegenwoordigt een brokje 
zelfstandig en autonoom rechtsleven in de Zoeloe-samenleving en is 
dus rechtsgemeenschap. 

Ofschoon het kraalcomplex rechtsgemeenschap is heeft het nochtans 
geen eigen beschikkingsgebied. Wel is het als rechtsgemeenschap -
zoals later uitvoeriger blijken zal - Bantoe-bezitter van al de gronden 
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die het in dagelijks gebruik heeft, maar al deze gronden blijven deel 
uitmaken van het beschikkingsgebied van een rechtsgemeenschap van 
hogere orde - isiqinti of isigodi - en voor de beschikking over verse 
grond is het oude kraalhoofd verplicht zich telkens te vervoegen bij 
het hogere hoofd, dat ·dit beschikkingsgebied beheert en het gemeen
schapsrecht daarover hanteert. 

De drie opeenvolgende rechtsgemeenschappen van telkens groter 
formaat zijn: (a) - waar deze figuur voorkomt - de isiqinti; een 
begrensde vlek of uiteengebouwd dorp, waarin de kleine groep van 
bijeenhorende kraalcomplexen gevestigd is; (b) de isigodi of stamwijk, 
het begrensde ge'bied en tevens het samenvattende groepsverband van 
een aantal bijeenhorende iziqinti of, waar deze niet voorkomen, van 
een groter aantal kraal complexen en (e) de isifunda of stam die weer 
op haar beurt, als begrensd territoir en zelfstandige groep, de samen
vatting is van een aantal izigodi 1S). Het is de isifunda welke in 
Zoeloeland en overig Natal zo ongeveer - maar nergens precies 
correspondeert met het gouvernementele, administratieve ressort dat -
in kleurloos officiëel taaleigen - "district" heet. 

Alle drie deze rechtsgemeenschappen hebben gemeen dat zij over
wegend territoriaal - en niet genealogisch - van aard zijn; d.w.z. dat 
de eenheid van de groep veeleer berust op gebiedsgemeenschap dan op 
banden van bloedverwantschap en de leden - onderling bloedverwant 
of niet - een gevoel van saamhorigheid en eenheid beleven, dat 
voornamelijk steunt op de gemeenschappelijke bewoning van eenzelfde 
gebied 19). Verder komen deze drie rechtsgemeenschappen ook daarin 
overeen, dat zij structureel opgebouwd zijn uit een aantal zelfstandige 

18) De meervoudsvorm van Zoeloe-woorden met het 'voorvoegsel ,.isi-" wordt 
gevormd door verandering van de s in een z. 

19) Verschillende schrijvers, o.a. ook Schapera (vgl. zijn Handbook; bI. 5) , 
schrijven die saamhorigheid van de leden en ook de eenheid van de diverse 
gemeenschappen uitsluitend of in hoofdzaak toe aan de gemeenschappelijke 
trouw (allegiance) van de onderdanen aan het hoofd. Ik wil de waarde van 
dezen factor niet geheel ontkennen, maar meen toch dat deze trouw aan het 
hoofd eerder een opvallende expressie van die eenheidsbeleving :s dan dat zij 
die veroorzaakt. 

Dit territoriaal beginsel als leidende gedachte bij de structuur van alle 
rechtsgemeenschappen (zowel bij de Zoeloe als elders) is zonder twijfel een 
betrekkelijk recente ontwikkelingsvorm en het is zeer wel mogelijk dat b.v. die 
talloze izifunda (nu "stammen") in het Natal van vóór koning Shaka (1816-
1828) in veel sterkere mate het beeld vertoonden van homogene, genealogische 
clans elk binnen een eigen gebied. Daarvan is niet veel met zekerheid bekend; 
wel staat echter vast dat dit Zoeloe-hoofd met zijn gemilitariseerde Zoeloe-clan 
alle andere clans heeft vernietigd en uiteengeslagen, om op de onderworpen 
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onderdelen (respectievelijk kraalcomplexen, iziqinti en izigodi), waarvan 
er één, de kerngroep . en meestal ook stichtersgroep, de spil vormt en 
binnen het geheel de heersende groep is (dus van rechtswege het hoofd 
voortbrengt en diens clannaam tot eigennaam van de hele rechts
gemeenschap verheft), terwijl de andere onderdelen aan die kerngroep 
betrekkelijk ondergeschikt zijn doch , daarop graviterend, daarmee 
tezamen de eenheid vormen. 

Anders dan het kraalcomplex, hebben zowel de isiqinti als de isigodi 
en de isifunda wel een eigen en begrensd beschikkingsgebied waarover 
die rechtsgemeenschappen het gemeenschapsrecht uitoefenen en het 
betrokken hoofd het beheer voert, daarin bijgestaan door de andere 
hem rechtstreeks ondergeschikte lagere hoofden. 

Ofschoon het beschikkingsgebied van de isifunda gewoonlijk nog 
slechts voor een klein deel bestaat uit nog vrij stamgebied, maar overigens 
ingenomen wordt door de zelfstandige beschikkingsgebieden van de 
gezamenlijke izigodi binnen dat stamgebied, en op gelijke wijze het 
beschikkingsgebied van de isigodi voor een groot deel kan bestaan uit 
de daarbinnen gelegen zelfstandige beschikkingsgebieden van meerdere 
iziqinti, toch is er bij de Zoeloe zelden of nooit sprake' van conflicten 
in de uitoefening van hetgemeenschapsrecht tussen gelijkstandige 
rechtsgemeenschappen, of van inbreuken op het gemeenschapsrecht van 
een kleinere door het hoofd van de hogere, meer omvattende rechts-

resten zijn Zoeloerijk te grondvesten. Twintig jaren later (1848) heeft Shepstone 
gepoogd van tachtigduizend naar Natal teruggestroomde Zoeloes de versnipper
de brokken der clans weer aan elkaar te passen en ze als ,.stammen" onder te 
brengen in een achttal "reserves". Uit dien toestand en nog meer verwarring 
welke later plaats vond zijn de huidige izifunda of stammen voortgesproten. 
W el bestaan de clans nog (of weer) voort onder hun oude clannamen (als Zulu, 
Buthelezi, Mambatha, DIamini, Mtetwa enz.), en voert de isifunda (stam en 
stamgebied) nog den ouden clannaam als eigennaam, maar de begrippen clan 
en isifunda dekken elkaar thans niet meer. De leden van eenzelfde clan wonen 
bont verspreid over verschillende izifunda en de clan is verworden tot een 
diffuse eenheid zonder innerlijke samenhang en organisatie; terwijl de isi
funda, al voert zij ook de naam van een bepaalde clan als eigennaam, toch 
steeds samengesteld is uit onderdelen (izigodi en iziqinti) met eigennamen aan 
heel andere clans ontleend. Dat een bepaalde isifunda b.v. isifunda-Buthelezi 
heet, betekent tegenwoordig dus alleen dat in dien stam en op dat stamgebied 
(als geheel beschouwd) de kern- en heersende groep van de clan Buthelezi is. 
Maar het wil ook nog altijd zeggen dat destijds de stichting van de isifunda van 
een kTaalcomPlex van die clan is uitgegaan; dat uit en om dit kraalcomplex
Buthelezi - door voortplanting en immigratie van vreemde elementen - de 
eerste stamwijk van de isifunda is ontstaan, ni. een isigodi-Buthelezi, welke de 
kern is waarom andere, later ontstane izigodi zich hebben geschaard om te 
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gemeenschap. Reden daarvan is dat Banto.erechtelijk elke kleine 
rechtsgemeenschap autono.om is binnen eigen beschikkingsgebied en dus 
ook haar eigen grondhuishouding zelfstandig behartigt. Gelijkstandige 
rechtsge.meenschappen beperken zich angstvallig to.t eigen gebied en 
dulden geen inmenging van buren, terwijl de ho.gere rechtsgemeen
schappen (stam en stamwijk), wier beschikkingsgebied en gemeenschaps
recht dat van lagere overspant, de autonomie der lagere rechtsgemeen
schappen eerbiedigen en zich met haar grondhuisho.uding pas dan inlaten, 
wanneer het een aangelegenheid betreft welke het interne belang (en 
daarmede o.ok het vermo.gen) van de· kleinere rechtsgemeenschap te 
boven o.f te buiten gaaL In de prilktijk komt het er dus o.p neer, dat 
het hogere ho.o.fd (stamho.ofd of wijkho.ofd) slechts, o.p verzo.ek van het 
lagere ho.ofd (onderscheidenlijk wijk of isiqintiho.o.fd), in diens grond
huisho.uding ingrijpt wanneer het een mo.eilijkheid o.f geschil betreft dat 
deze niet aan kan of niet bevredigend weet o.p te lossen, o.f wanneer 
in de zaak tegelijkertijd de belangen van meer dan een rechtsgemeenschap 
betro.kken zijn (b.v. bij geschillen over grond o.p de grens van twee 
beschikkingsgebieden). Overigens o.efent het stamho.ofd o.f het wijkho.o.fd 
natuurlijk rechtstreeks het beheer uit o.ver dat deel van zijn beschikkings
gebied dat. nog vrij en niet aan een lagere rechtsgemeenschap 
to.egewezen is. 

Ho.ofdzakelijk als gevo.lg van de bo.ven reeds vermelde eigenaardigheid 

zamen -de, to.t vo.llen wasdo.m ko.mende, isifunda te vo.rmen, en ten slo.tte wil dat 
o.o.k thans no.g zeggen dat de wettige representant van de Buthelezi (afstamm!
lingen van den stichter) in die isigo.di rechtens o.p de waardigheid van ho.o.fd 
van die stamwijk (Umnumzana wesigo.di) en tevens van ho.o.fd van den gehelen 
stam (Umnumzana wesifunda) is aangewezen. Uit het feit dat die bepaalde 
stam den clannaam vo.ert, vo.lgt dus, zo.als men ziet, geenszins dat die clan, o.f 
~elfs haar plaatselijke tak, nu o.o.k in de andere stamwijken van deze isifunda
Buthelezi de heersende gro.ep is en dat deze o.o.k Buthelezi heten, o.f zelfs dat 
een en ander in alle iziqinti (do.rpen) binnen de eigen stamwijk-Buthelezi het 
geval Zo.U zijn. Zeer waarschijnlijk vo.nd de stichting van meerdere van die later 
o.ntstane izigo.di van de isifunda-Buthelezi en van verschillende iziqinti binnen 
de eigen isigo.di-Buthelezi plaats do.o.r kraalho.o.fden met een anderen clannaam, 
zo.dat die rechts gemeenschappen dan o.o.k een anderen eigennaam dragen _ en 
daarbinnen een andere clan dan Buthelezi de heersende gro.ep vo.rmt. Zo. is het 
heel gewo.o.n o.m b.v. binnen een stam-Buthelezi o.a. een..isigodi-Zulu o.f -Mam
batha als o.ndergeschikte wijk aan te treffen en dan weer binnen diezelfde 
stamwijk-Zulu o.f -Mambatha een isiqinti-Buthelezi, welke dan - ofscho.o.n 
rechtstreeks verwant aan de stichtersgroepen van den stam - in de isigodi-Zulu 
o.f -Mambatha een o.ndergeschikte plaats inneemt. 

M.m. geldt bo.venstaande uiteenzetting evenzeer voor de Tswana-stammen en 
andere Bantoe-volken van de Unie en omgeving. 
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van de T swana om in steden en dorpen samen te wonen, vertonen de 
rechtsgemeenschappen van deze stammengroep een geheel ander uiterlijk 
beeld dan bij de Zoeloe. In wezen zijn die beide verschillende vormen 
echter slechts locale varianten van dezelfde, bij alle Zuidelijke Bantoe
volken gebruikelijke, grondvormen van rechtsgemeenschappen. 

In elk van de acht stamgebieden van het Bechuanaland Protectoraat 
woont de gehele stambevolking bijeen in de hoofdstad en een aantal 
kleinere steden of dorpen; de Tlokwa zelfs volledig in één stad, hun 
hoofdstad Mosaweng. Bij de Tswana in de Noordwestelijke hoek van 
het Protectoraat is die concentratie het minst dicht maar ook daar zijn 
zelfs de kleinste dorpen nog dichter bevolkt dan de normale neder
zettingen van de Nguni-volken. 

Van alle Tswana-stammen is - evenals dat bij de Zoeloe het 
geval is (vgl. noot 19) - de bevolking gemengd, d.w.z. dat zij voor 
een aanzienlijk deel beslaat uit de eigenlijke kernbevolking (naar 
wie de stam ook heet) maar verder ook belangrijke elementen van 
vreemde herkomst bevat. De eigenlijke kernbevolking woont bijna geheel 
samen in de hoofdstad, vormt daarvan het hoofdbestanddeel. Aangevuld 
is de stambevolking in de eerste plaats door belangrijke brokken van 
andere Tswana-stammen, welke met verloop van tijd op het gebied zijn 
toegelaten, in het algemene stamverband opgenomen zijn als gelijk
berechtigde stamleden en soms gevestigd zijn in de wijken aan den rand 
van de hoofdstad; meestal echter in de kleinere steden en dorpen. Een 
derde element waaruit de stambevolking ook vaak bestaat en dat, 
vetrspreid, in nog kleinere dorpen woont, zijn de restanten van de 
autochtone stammen (zoals Sarwa en Kgalagadi) die destijds door de 
invallende Tswana-stammen overheerst en ingelijfd zijn maar nog steeds 
meer als dienst baren dan als gelijkwaardige stamgènoten ' beschouwd 
wordi'n. Hetzelfde gemengde karakter als de stammen, dragen, alleen 
np kleinere schaal, ook de stamwijken en andere rechtsgemeenschappen. 
Iedere hoofdstad bestaat uit een aantal ruw begrensde en enigszim 
vrij van elkaar liggende woonwijken, die tevens autonome stamwijken 
lIjn. Serowe (Ngwato) h.v. bevat er 120, Mochudi (Kgatla) 48; elk met 
een gemiddelde bevolking van omstreeks 200 zielen; Kanye (Ngwaketse) 
110, Molepolole (Kwena) 45, Ramoutsa (Malete) 14, doch Moshaweng 
(Tlokwa) maar 5; met een gemiddelde bevolking van, onderscheidenlijk, 
omstreeks 140, 300, 400 en 350 zielen. Het centrum van de hoofdstad 
wordt steeds gevormd door het hof (kgotla) van het stamhoofd, een 
omheinde, ledige ruimte. Daaromheen liggen, het naast aan de kgotla, 
eerst de stamwijken van het stamhoofd zelf en zijn nauwste verwanten 
(de heersende groep in de stam: de stamadel) en dan, verder van de 
kgotla vandaan, de stamwijken van de overige kernbevolking (de gewone 
burgers: "commoners"); terwijl, zoals boven reeds werd vermeld, aan 
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den rand van de hoofdstad dikwijls nog liggen stamwijken van stam
genoten van vreemde (Tswana) herkomst. 

De Tswana stamwijk - onder leiding van het wijkhoofd (Kgosana) 
- is rechtsgemeenschap; wat men reeds uit haar uiterlijk voorkomen 
kan aflezen. Op haar begrensd en duidelijk zelfstandig gebied liggen 
de woonerven, telkens in korte bogen aaneengebouwd, in een ruwe, 
ruime cirkel geschaard om hun gemeenschappelijk plein, waarop zich 
dagelijks het gehele maatschappelijk en rechtsleven van alle wijkgenoten 
afspeelt en waarop zich bevinden het, door een dichte heg van palen 
beschutte, hof (kgotla) van de stamwijk zelf en een of meer kralen voor 
wat melkvee dat tijdelijk in de wijk aanwezig is. 

Ook de familie-tak geeft, binnen het kader van de stamwijk, reeds 
in zijn uiterlijk tot zekere hoogte blijk van zijn zelfstandig karakter -
"The disposition of the homesteads shows also that within the ward 
there is a tendency for households of the same family group to cluster 
together" 20). Inderdaad heeft dan ook de familie-tak (evenals de 
stamwijk) een zelfstandig en corporatief bestaan en een zelfstandig 
rechtsleven onder leiding van het familie-takhoofd (mogolwane) en is 
dus rechtsgemeenschap, zowel binnen de hoofdsteden als daarbuiten. 

De kleinste eenheden in de volksordening, de huisgezinnen, zijn bij de 
Tswana even min als bij de Zoeloe rechtsgemeenschappen. Aangezien 
de meeste huwelijken monogaam zijn en huwen de zoons dadelijk een 
eigen erf betrekken, zijn de woonerven in den regel slechts bezet met 
enkele hutten (of een vierkant woonhuis) van het gezinshoofd en ZIJn 
enkelvoudig gezin. Soms wonen ook nog andere gezinnen - al dan 
niet aan het gezinshoofd verwant - met hem en onder zijn gezag op 
datzelfde erf samen en bevat dit een - toch nog altijd weinig talrijk -
samengesteld huisgezin. Ofschoon het Tswana-huisgezin, in welken vorm 
dan ook, zonder twijfel steeds een grotere mate van zelfstandigheid 
bezit 'dan dat van de Zoeloe, toch mist het een eigen zelfstandig 
rechtsleven - dat gaat op in het rechtsleven van de familie-tak, onder 
leiding van de mogolwane - en is daarom geen rechtsgemeenschap. 

Zodanig autonoom karakter mist eveneens de hoofdstad als zulks; 
blijkbaar omdat zij op zichzelf geen complete eenheid is en pas tezamen 
met alle andere verspreide onderdelen, als stam, een eenheid van groter 
formaat vormt, welke aan de voor rechtsgemeenschap gestelde vereisten 
voldoet. 

Wel zijn weer de kleinere steden, dorpen en dorpjes rechtsgemeen
schappen, omdat zij telkens complete bevolkingsgroepen inhouden die, 
binnen het algemene stamverband, een eigen zelfstandig bestaan en een 
autonoom rechtsleven bezitten. De kleinere steden en de dorpen bevatten 

~O) Schapera, The Social Structure of the Tswana Ward, in Bantoe Studies 
IX (1935); bI. 213, 
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als regel telkens het gros van de gelmmigreerde en sedert ingeburgerde 
leden van andere Tswana-stammen en zijn zelf onderverdeeld in 
stamwijken en verder in familie-takken. Zij zijn dus eigenlijk zelfstandige 
en autonome stamdelen van vreemde herkomst binnen het algemene 
stamverband - een omstandigheid welke er toe noopt om dat "algemene 
stamverband" bij de Tswana niet als een stam zonder meer (d.i. een 
enkelvoudige stam), doch als een samengestelde stam te beschouwen. 
De dorpjes worden als regel bewoond door brokken van de ingelijfde 
autochtone bevolking en bestaan ook vaak uit meer dan een stamwijk; 
meermalen echter uit een enkele stamwijk, of zelfs uit één familie-tak 
en dan zijn zij rechtsgemeenschap op die basis. 

Evenals bij de Zoeloe zijn ook bij de Tswana alle rechtsgemeenschappen 
territoriaal van aard en is de gemeenschappelijke vestiging binnen een 
bepaald begrensd gebied de voornaam~te factor die de leden tot een 
eenheid samenbindt. Ongetwijfeld wonen in alle Tswana rechtsgemeen
schappen relatief meer onderling verwante huisgezinnen . in dezelfde 
omgeving bijeen dan onder de Zoeloe, maar zelfs · de familie-tak is 
slechts ten dele uit elkaar in den bloede verwante gezinnen opgebouwd 
(verder uit vreemde) en ook hier is het de gebieds-gemeenschap - en 
geenszins bloedverwantschap - welke allen gelijkelijk medeleden in de 
familie-tak doen zijn. In de grotere rechtsgemeenschappen is het, alleen 
op grotere schaal, precies eender gesteld. 

Eveneens zijn bij de Tswana alle rechtsgemeenschappen - klein en 
groot - samengesteld uit zelfstandige onderdelen, waarvan er één, de 
kern- en meestal stichtersgroep, de heersende groep is en tevens de 
spil waarop de andere aansluiten om tezamen daarmee de eenheid te 
vormen. In alle familie-takken en stamwijken, steden en dorpen, 
zelfstandige stamdelen en samengestelde stammen is het ook de heersende 
groep die aan de hele rechtsgemeenschap haar naam verleent, terwijl de 
andere samenstellende onderdelen even goed anders benaamd kunnen zijn. 

De rechtsverhouding van de onderscheiden rechtsgemeenschappen tot 
de grond komt duidelijk uit, als Schapera 21) beschrijft wat er gebeurt 
bij elke nieuwe vestiging van een hoofdplaats; hetgeen, gezien de 
frequente verplaatsing van steden en dorpen, nog al eens voorkomt. 
Het komt in het kort hierop neer dat het stamhoofd, daarin bijgestaan 
door de betrokken wijkhoofden, eerst de plaats van de nieuwe vestiging 
kiest, daarna de ligging en omvang van de nieuwe centrale kgotla 
bepaalt en dan aan elk der wijkhoofden de grenzen van dat deel van 
het stamgebied aanwijst, dat voortaan voor woonerven het eigen 
beschikkingsgebied van zijn stamwijk zal zijn en aan het beheer van dit 
wijkhoofd zal zijn toevertrouwd. Geldt het de hoofdstad dan worden 

21) N.L.T. in the B.P.; bil. 42 e.v. en 65 e.v. (voor woongrond) en bIl. 143-
144 (voor bouwland). 
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eerst de ligging en de grenzen bepaald van die stamwijken welke -
rondom de centrale kgotla - bestemd zijn . voor het stamhoof d zelf 
en zijn naaste verwanten (de heersende groep in de stam) en daarna 
van de stamwijken voor de gewone man. Bij kleinere steden en dorpen, 
die het karakter dragen van zelfstandige stamdelen, volstaat het 
stamhoofd in den regel met de aanwijzing van de algemene grenzen . 
van het zelfstandig beschikkingsgebied van deze rechtsgemeenschap en 
laat hij de verdere toewijzing van aparte .woonwijken aan de stamwijken 
binnen stad of dorp over aan het hoofd van dit autonome stamdeel -
d.i. dus het hoofd van die stamwijk welke binnen die stad of dat dorp 
de heersende groep is. Van het geproclameerde woongebied van den stam 
blijft echter steeds een deel, onuitgegeven, onder het rechtstreeks beheer 
van het Mamhoofd; even goed als ook op haar heurt de autonome 
stamdelen, stamwijken en eventueel de familie-takken steeds een deel 
van het haar voor bewoning toegewezen 'beschik~ingsgebied, onder 
beheer van het hoofd, als reserve voor de toekomst aanhouden. 

Na het uitkiezen en distribuëren van het woongebied herhaalt zich 
dit proces met betrekking tot het terrein voor de bouwvelden van den 
stam op enigen afstand daarvandaan. 

Van een gemeenschapsrecht en eigen beschikkingsgebied van rechts
gemeenschappen kleiner dan stamwijken rept Schapera slechts terloops 22) 

en dan blijkt dat slechts in uitgebreide stamwijken het wijkhoofd aan 
"sub-wards" (d.z. zelfstandige onderdelen van de stamwijk, zelf bestaande 
uit een paar familie-takken) of aan familie-takken eigen beschikkings
gebieden (woongrond en bouwland) overdraagt , die verder door het 
hoofd van zulk een kleinere rechtsgemeenschap zelfstandig beheerd 
worden. 

De zoëven aangeduide toestand, dat iedere stamwijk m. b. t. haar 
bouwvelden (op gelijke wijze als voor haar woongrond) bij uitsluiting 
aangewezen is op het haar toegewezen beschikkingsgebied en dat 
daarbinnen ook voor alle wijkgenoten voldoende bouwland aanwezig is, 
is wel oorspronkelijk in alle stammen de normale en algemene toestand 
geweest, is dit zelfs in de meeste stamwijken op het ogenblik nog, maar 
in tweeërlei opzicht is verandering ingetreden. Vroeger, toen in alle 
stammen bouwland nog overvloedig wás, kon steeds aan de stamwijk 
wier areaal niet langer toereikend of niet productief genoeg meer was, 
gevoeglijk een nieuw areaal of een aanvulling van het oude worden 
toegevoegd. Thans is dat wegens grondschaarste in vele gevallen niet 
meer mogelijk en wordt op gezag van het stamhoofd Of de overbevolking 
van die stamwijk geholpen aan bouwvelden gelegen in het beschikkings
gebied van een andere stamwijk, Of - in het ergste geval - het 

22) Zie N.L.T. in the B.P.; bI. 79 (voor woongrond) en bI. 148 (voor bouw
land). 
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onvruchtbaar geworden bouwland (en daarmede ook het beschikkings
gebied) van de stamwijk prijsgegeven en alle wijkgenoten aangewezen 
op bouwvelden binnen beschikkingsgebieden van andere stamwijken, 
waar bouwgrond nog wel beschikbaar is. Het gevolg is dus geweest 
dat niet alleen in het exclusief karakter van het beschikkingsgebied 
en gemeenschapsrecht van een aantal stamwijken een bres is geslagen, 
maar ook dat er een aantal stamwijken zijn die geen ander beschikkings
gebied hebben dan haar woongebied 23). In de meeste stamwijken echter 
bestaat het beschikkingsgebied nog steeds uit aparte brokken woongrond 
en bouwland. Vroeger was daaraan ook nog een apart weideveld 
toegevoegd, doch dat is thans nergens meer het geval (bI. 42). 

Dezelfde soepele competentieregeling bij de uitoefening van het 
gemeenschapsrecht door lagere en hogere rechtsgemeenschappen als voor 
de Zoeloe reeds werd beschreven (bI. 23), treft men ook by de Tswana 
aan. In de praktijk vertoont zij hier echter enkele afwijkingen. Door 
de concentratie van de stamwijken in de hoofdstad, in de onmiddellijke 
nabijheid van het centrale stamgezag, 'bestaat er voor het stamhoofd 
groter verleiding en meer gelegenheid zich met de interne aangelegen
heden van de stamwijken in te laten dan in de meer verspreide 
samenleving der Zoeloe het g,eval is. Inbreuken in de autonome grond
huishouding der stamwijken komen dan ook herhaaldelijk voor en deze 
moet het wijkhoofd maar gelaten aanvaarden. Gelijke concentratie van 
de familie-takken in de stamwijken geeft ook aanleiding dat het gezag 
van het wijkhoofd vaak dat van de mogolwane overschaduwt; in 
stamwijken van kleiner formaat zo zeer, dat daar - zoals wij zagen -
voor een eigen grondhuishouding van de familie-takken (ofschoon steeds 
autonome rechtsgemeenschappen) geen gelegenheid overblijft. 

Ten slotte ,in dit hoofdstuk nog enige, met het g~meenschapsrecht 
samenhangende, mededelingen omtrent het laatste bedrijf in het grote 
proces van grondvoorziening aan de bevolking, nl. de toewijzing van 
woon- en bouwgrond aan de diverse individuele huisgezinnen. Nadere 
technische bijzonderheden omtrent de wijze waarop die toewijzing plaats 
vindt komen ter sprake in de hoofdstukken VII (ontstaan van het 
Bantoe-bezitrecht) en VIII (over Bantoe-bezitrecht en gebruiksrecht) . 

Voorop staat dat - op grond van het gemeenschapsrecht van den 
stam - ieder huisgezin van dien stam recht heeft op de nodige woon
en bouwgrond binnen haar beschikkingsgebied. Het behoort niet tot de 
taak van het stamhoofd rechtstreeks in die behoeften van de huisgezinnen 
te voorzien; wel echter om aan de direct-lagere rechtsgemeenschappen 
van zijn stam eigen beschikkingsgebieden voor haar autonome grond
huishouding toe te wijzen en t.o.v. de hoofden van verschillende van 

23) Schapera, N.L.T. in the B.P.; bIl. 145 e.v. 
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deze rechtsgemeenschappen geldt hetzelfde. Pas in de laagste rechts
gemeenschappen met een eigen beschikkingsgebied is het hoofd 
rechtstreeks belast met de zorg om aan de behoeften van de huisgezinnen 
aan woongrond en bouwland tegemoet te komen en dat is dus bij de 
Zoeloe de is iq inti of - waar deze niet voorkomt ~ de isigodi en 
bij de Tswana de familie-tak of - in kleinere stamwijken - de 
~tamwijk zelf. Het is de plicht van dit hoofd te zorgen dat aan alle 
redelijke eisen van groepsleden voldaan wordt; raakt de beschikbare 
voorraad woongrond of bouwland uitgeput dan is het zijn taak bij het 
hoofd van de hogere rechtsgemeenschap op een verruiming van het 
eigen beschikkingsgebied aan te dringen. 

Het is niet gebruikelijk dat aan de huisgezinnen meer woongrond of 
bouwland wordt toegestaan dan men dadelijk of in de onmiddellijke 
toekomst nodig heeft. In het bijzonder komt het niet voor dat aan een 
kraalcomplex of huisgezin een zo grote reserve wordt toegestaan, dat 
deze als het ware een eigen beschikkingsgebied zou verkrijgen. 
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HOOFDSTUK IV 

Het beschikkzngsgebied - Begreming en vervreemdbaarheid 

Bij alle Bantoe-volken zijn de beschikkingsgebieden van alle rechts
gemeenschappen, klein en groot, steeds begrensd; zij het ook in den regel . 
slechts vaag door allerhande natuurlijke objecten en alleen heel zelden 
door een stel nauwkeurig uitgezette grensbakens 24) . 

Bij de stichting en vestiging van ie·dere rechtsgemeenschap zijn de 
grenspunten steeds zorgvuldig aangeduid in den vorm van rivieren, 
droge beddingen of erosie~geulen; bergranden of klippen, bomen, 
miershopen of andere bijzonderheden op het terrein - hoogst zelden 
door een opgericht grensbaken - en al deze grenspunten worden 
door de bevolking nauwkeurig in de herinnering bewaa rd en aan de 
opvolgende geslachten overgeleverd. 

IIi elke rechts gemeenschap zijn de leden angstvallig geneigd zich te 
heperken binnen het eigen beschikkingsgebied en zien zij waakzaam 
toe dat groepsvreemden de gestelde grenzen eerbiedigen. Bij wijze van 
gunst kan een rechts gemeenschap aan een groepsvreemde toestaan de 
grens te overschrijden en van het eigen beschikkingsgebied te profiteren, 
maar dit geschiedt steeds na formeel verzoek en met nadrukkelijke 
toestemming; d.w.z. onder erkenning van het gemeenschapsrecht van de 
betrokken rechtsgemeenschap. Een onmiddellijke reactie tegen iedere 
schending van haar gemeenschapsrecht door groepsvreemden is rechts
plicht en een verzuim om dit te doen kan, vooral in grensgebied, heel 
licht er toe leiden dat de nalatige rechtsgemeenschap een deel van haar 
gebied verliest. Zulke nalatigheid wekt het vermoeden dat de rechts
gemeenschap (A) die handeling (bv. ontginnen, weiden, kappen, zamelen 
of delven) als rechtmatig beschouwt, en wekt tevens bij de overtreder 
en zijn rechtsgemeenschap (B) de verleiding zich ook verder het 
gemeenschapsrecht over dat stuk grond aan te matigen. In een later 
rechtsgeding over dien grond zal - juist omdat een onmiddellijke 
reactie rechtsplicht was - het verzuim van A uitgelegd worden als een 
toenmalige erkenning van het gemeenschapsrecht van B en een ernstig 
rechtsvermoeden in het nadeel van A vormen. 

Dat grenzen van heschikkingsgebieden maar altijd zo onvolkomen 
aangeduid blijven, is natuurlijk voor een groot deel te wijten aan 
traagheid en een - typ.isch primitief - gebrek aan precisie, maar vindt 
ongetwijfeld voor een belangrijk deel zijn oorzaak ook daarin dat een 

24) Zie b.v. voor de Tswana, Schapera, N.L.T. in the B.P. ; bIl. 8 en 75. 
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scherpe grensafbakening voor de Bantoe zou betekenen de finale 
afscheiding van zijn l~ igen gebied en levenssfeer van die van zijn buren 
- wat niet alleen hoogst onnatuurlijk zou aandoen maar ook, als uiting 
van wantrouwen of vijandigheid, een zeer ongunstigen indruk zou maken. 
Het onderling verkeer tussen naburige rechtsgemeenschappen, onver
schillig of dit' verwante groepen binnen groter verband dan wel vreemden 
zijn, berust op hoffelijkheid en vertrouwen. Er heerst een grote mate 
van welwillendheid, gastvrijheid, gezelligheid en onderling hulpbetoon 
heen en weer over de grens - zij het ook steeds met inachtneming 
van de Bantoerechtelijke vormen - en daarmede zou een scherpe 
grensafbakening (b.v. een draadheining) volkomen onverenigbaar zijn 
omdat daaruit nu eenmaal duidelijk de bedoeling is af te lezen dat de 
naburige gebieden voor elkaar gesloten zijn en het onderling verkeer 
ongewenst wordt geacht. Zo lang binnen het beschikkingsgebied nog 
overvloed van grond is om te ontginnen, ziet men dan ook dat naburige 
rechtsgemeenschappen - juist om argwaan en wantrouwen te vermijden 
- van weerskanten nalaten om de strook gronds langs de grens in 
gebruik te nemen. Naar gelang de bevolking er echter toeneemt en 
geschikte grond schaarser wordt, beginnen de ontginningen van weers
zijden elkaar te naderen, nemen ook het wantrouwen en de grensgeschillen 
een aanvang en komt ook een enkele maal gewoonlijk tussen 
onverwante buren - een scherpe grens tot stand. In den regel is zulk 
een gespannen verhouding echter geen gunstige sfeer voor het bereiken 
van overeenstemming en zet dan een onafzienbare periode van vijand
schap in. Grensoorlogen tussen Bantoe-stammen waren voorheen een 
dagelijks verschijnsel 25) en daaraan is pas door het blanke bestuur een 
einde gemaakt. Zijn de buren' verwante rechtsgemeenschappen (b.v. 
binnen het kader van een grotere groep) dan is de onderlinge verhouding 
vanzelf gemoedelijker en zal zelfs wanneer in de grensstrook af en toe 
moeilijkheden voorkomen, .daar toch nooit een scherpe grens tot stand 
komen. 

Gevallen van scherpe grensafbakening door Bantoe-rechtsgemeen
schappen uit eigen beweging tot stand gebracht, zijn dan ook schaars en 
de enkele voorbeelden die men in de literatuur aantreft zijn gevallen 
waarin àf - zoals reeds vermeld - onverwante buurgemeenschappen 
strijdensmoe daartoe (}vergingen, àf - juist om zodanige vijandelijkheden 
te voorkomen - een stam een deel van zijn beschikkingsgebied voor 
goed afstaat aan blanken of een niet-verwante Bantoe-groep (wier 
verzoek men niet durft af te wijzen), om er zich te vestigen. Hier wordt 
de scherpe grens tussen het afgestane deel en het overige stamgebied 
dus ook ingegeven door voorzichtigheid en wantrouwen jegens de 
vreemde elementen, en drukt die rechtshandeling ook onverholen de 

25) Zie b.v. voor de Tswana, Schapera, N.L.T. in the B.P.; bIl, 8 e.v. 
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bedoeling uit dat de beide levenssferen van elkaar gescheiden zullen 
zijn en elk zich tot eigen gebied en huishouding zal beperken. Anders 
ligt het geval natuurlijk wanneer het geldt een verwante, althans meer_ 
vertrouwde groep Bantoe, die zich van haar eigen stamhoofd afwendde 
en hier nu toelating en bescherming vraagt. Indien aan deze groep een 
deel van het eigen beschikkingsgebied wordt aangewezen om er zich te 
vestigen, vindt wel een aanduiding van de (vage) grens van hun nieuw 
gebied plaats, maar blijft een scherpe grensafbakening uit, omdat het 
juist de bedoeling is hen als zelfstandig stamdeel in het stamverband 
op te nemen en hen als stamgenoten in de algemene stamhuishouding 
te doen delen. 

De vervreemdbaarheid. Let men speciaal op de overwegingen van 
religieus-magischen en economischen aard, welke de Bantoe nopen zijn 
beschikkingsgebied als zijn eigen te beschouwen (bI. 13), dan zou men 
verwachten, dat een zo innig met de vooivadergeesten verknocht gebied 
en een voor het eigen 'bestaan zo onontbeerlijke levensbron ook volstrekt 
onvervreemdbaar moest zijn. Toch is dit niet het geval en in de litera
tuur treft men voor vrijwei alle Bantoe-volken voorbeelden aan van 
kennelijk wettige vervreemding van beschikkingsgebied van den stam; 
zowel aan verwante of vreemde Bantoe-groepen als aan blanken. Uit de 
gegevens is dan af te leiden, dat Bantoerechtelijk het beschikkingsgebied 
van den stam slechts als regel niet vervreemdbaar is en vervreemding, 
bij wijze van uitzondering, wel op wettige wijze plaats kan vinden (door 
het stamhoofd, bijgestaan door zijn raadslieden), indien de stam daar
door niet geschaad wordt en bovendien de stamgenoten daarin toe
stemmen. Lagere rechtsgemeenschappen missen dit recht ten enenmale. 

Voorbeelden van onwettige vervreemding door gewetenloze hoof den 
zijn leglÏo. Ik noem er slechts twee: (1) het stamhoofd Gecelo van de 
Temboe (in het Transkei-gebied van de Kaap Provincie), die omstreeks 
1880 .een groot deel van het Temboe-stamgebied voor eigen gewin heeft 
verkwanseld aan Bantoe-immigranten, meestal Fingo, zonder zijn volk 
daarin te kennen en tegen den wil van zijn raadslieden en (2), nog 
erger, de Swazi-koning Mbandeni die, ook omstreeks dien tijd en onder 
gelijke omstandigheden, aan blanken meer grond aan concessies en in 
eigendom uitgaf dan de oppervlakte van zijn rijk besloeg. De verwik
kelingen daardoor ontstaan zijn pas ruim 25 jaren later (1907) opgelost 
door wettelijke maatregelen van de Britse regering; toen kon althans 
een derde d~el van het oude rijksgebied - in 31 verspreide blokken -
voor de Swazi-bevolking behouden en veilig gesteld worden. 

Het is slechts billijk hiertegenover te stellen voorbeelden van een 
beleid van andere Bantoe-hoofden, dat van heel wat meer hesef van 
verantwoordelijkheid en juist inzicht getuigt. Voorop staat dat van den 
Basoeto-vorst Moshesh, die reeds in 1859 zijn beroemd geworden 
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decreet 26) uitvaardigde om ieder misverstand omtrent den aard en 
inhoud van rechten van blanken op den grond in zijn rijk uit den weg 
te ruimen en onomwonden elke vervreemding aan blanken verbood en 
het Bantoerechtelijke genotrecht tot norm verhief. 

Ook bij de Tswana-stammen schijnt 27) reeds voor de instelling van 
het Protectoraat (in 1891) het stambestuur wel steeds tegenover han
delaren - niet steeds tegenover zendelingen - de hand te hebben 
gehouden aan den Bantoerechte1ijken regel om aan groepsvreemden 
(blanken) geen permanent recht doch slechts een tijdelijk genotrecht op 
den grond toe te staan. Na 1891 is deze gedragslijn door de stam
besturen voortgezet, maar heeft het Britse gezag zich in ieder geval 
van vergunning van rechten op den grond aan niet-inheemse personen 
het laatste woord voorbehouden (Art. 43 van de Procl. van 10 Juni 
1891). 

Dit genotrecht is dan ook steeds de geëigende vorm geweest waarin 
Bantoerechtelijk tegemoet gekomen kon worden aan verzoeken om grond 
van vreemden (vaak Bantoe, maar meestal blanken) die niet in het 
stamverband wensen op te gaan. Met dit recht (in geen enkele Bantoe
taal is daarvoor een specifieke term aanwezig) verkrijgt de 'betrokken 
persoon of corporatie het recht om op den gewensten grond winkel en 
woonhuis dan wel andere noodzakelijke gebouwen op te richten, on
gestoord die gebouwen te bewonen en er zijn bedrijf uit te oefenen. Van 
den aard van de vestiging hangt het af of - en c.q. hoeveel - grond 
in de onmiddellijke omgeving voor eigen levensonderhoud bebouwd zal 
mogen worden. Steeds is het genot recht tijdelijk van aard en nauw aan 
de persoon of het bedrijf van den gegadigde verbonden; het is niet 
dan met toestemming van het stamhoofd overdraagbaar aan een derde 
en steeds opzegbaar indien de genotgerechtigde of het bedrijf ergernis 

216) Voor zoveel hier van belang luidt het woordelijk : "Any trader who 
wishes to establish a shop, must first obtain permission fr om me. Should he build 
a house, I grant him no right to sell it. Further I do not grant him liberty to 
plough the fields, but only to plant a small vegetable garden. The trader who 
fancies that the pi ace he is sojourning in belongs to him, must dismiss the 
thought; if not, he is to quit ; for there is no place belonging to the whites in my 
land, and I have granted no white man aplace, either by word, or by writing." 
De tekst is aangehaald uit Lagden, The Basutos (1909); bI. 304. De schrijver, oud 
Resident Commissioner in Basoetoland, zegt verder van dit decreet: "In this 
enactment, crude as it was, underlay the future system of land tenure by 
foreigners; from it there has never since been any variation. It had the effect 
of . . .. prohibiting all chiefs fr om ce ding permanently on any terms the land of 
their inheritance owned in community. No provision could have been wiser; it 
was the means of saving an infinity of trouble for generations to follow." 

:27) Vgl. Schapera, N .L.T. in the B.P.; bI. 49. 
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verwekt. Of het recht vererft, hangt af van de overeenkomst en andere, 
toevallige omstandigheden (b.v. of de verhoudingen harmonisch zijn) 
- steeds ter beslissing van het stambe~tuur . Het genot recht laat het 
gemeenschapsrecht onaangetast, zodat de tijdelijk bezette grond (meestal 
mèt de gebouwen) na staking van het bedrijf of na vertrek van den 
gegadigde, weer vrij beschikkingsgebied van den stam is. Dikwijls wordt 
door het stambestuur iedere 'betaling van geld geweigerd, om zelfs den 
schijn van een verkoop in westers en zin te vermijden. Vaak wordt echter 
geld aanvaard, maar dan een zo gering bedrag, dat het niet als koopsom 
kan worden opgevat doch (Bantoerechtelijk) moet worden begrepen als 
een huldegift of recogn.itie van den groepsvreemde die op deze 
aanschouwelijke wijze het gemeenschapsrecht van den stam erkent. 

Van de toekenning van "plaatsen" (voor landbouwdoeleinden) aan 
blanken en aan Bantoe treft men voorbeelden aan voor allerlei volken; 
nu eens in den vorm van een genotrecht met eerbiediging van het 
gemeenschapsrecht, dan weer als overdracht voor goed en met prijsgeving 
van dat deel van het beschikkingsgebied. Voor de Temboe vindt men de 
beide vormen met hun typische verschillen volledig aanwezig in het 
lijvige Temboeland Rapport van 1883 28). Wanneer zich-bij het stamhoofd 
Gecelo (bI. 32) immigranten aanmeldden om grond, b.v. Fingo of 
blanken, wier levenswijze zo verschillend was van die der Temboe, 
dat opneming van hen iö het stamverband ongewenst of onmogelijk 
was, dan stonden voor het hoofd de beide boven aangeduide 
mogelijkheden open. Beide vormen treft - men dan ook naast elkaar 
aan en in beide gevallen wordt gesproken van het toestaan van een 
"plaats". Werd den groepsvreemde (Fingo of blanke) een genotrecht 
op den grond verleend dan geschiedde dat tegen betaling van een 
geldsbedrag, dat altijd als een huldegift en nooit als een koopsom is 
verstaan; dan werden de grenzen van de plaats wel nauwkeurig 
aangeduid maar nimmer door een heining of bakens scherp afgezet. 
Dat hier geen sprake was van een afscheiding van de plaats uit het 
gebied en de levenssfeer van den stam, wordt mede bevestigd door 
het frappante feit dat den gegadigde onder deze omstandigheden nooit 
een apart weideveld voor zijn vee werd toegestaan, maar dat het hem 
vrijstond op de algemene weide het weirecht met de andere stamgenoten 

28) Report and Proceedings of the Tembuland Commission. Cape Town 1883 
G. 66-1883. Het rapport had de bedoeling het Kaapse parlement een schema 
voor te leggen voor de her-kolonisering van het Temboe-gebied dat ontvolkt 
was als gevolg van het dempen van den opstand, juist door het wanbeleid van 
het stamhoofd Gecelo veroorzaakt. Het bevat uitvoerige verslagen van Gecelo's 
malversaties, maar ook een schat van gegevens omtrent alle mogelijke vormen 
waarin Temboe-grond op wettige en op onwettige wijze aan groepsvreemdén 
werd toegewezen. 
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te delen. In het andere geval werd (voor Bantoe en blanke) het betaalde 
bedrag wel degelijk als een kooRsom beschouwd, werd steeds bedongen 
dat de plaats geheel door een heining omringd of door grensbakens 
afgezet zou worden en dat alle vee op de plaats zelf geweid moest 
worden. Duidelijk werd hier de plaats dus uit het beschikkingsgebied van 
den stam gelicht en uit de levenssfeer van den stam afgescheiden. 

Ook naar Temboerecht was hèt beschikkingsgebied van den stam 
als regel onvervreemdbaar, maar vervreemding bij wijze van uitzondering 
toelaatbaar mits het stambelang niet geschaad werd en de stamgenoten 
daarin toestemden of - in verkorten vorm - het stamhoofd handelde 
in overeenstemming met zijn .raadslieden, de vertegenwoordigers der 
bevolking. 
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HOOFDSTUK V 

De inhoud van het gemeenschapsrecht 

Het gemeenschapsrecht houdt in het recht van de betrokken rechts
gemeenschap om over alle grond, water en andere hronnen van 
levensonderhoud binnen haar beschikkingsgebied vrij en ongestoord te 
beschikken ten behoeve van de groepsgenoten en - indien dit zonder 
schade voor de eigen rechtsgemeenschap geschieden kan - ook ten 
behoeve van groepsvreemden. Bij gevolg houdt dit recht ook de 
bevoegdheid in om iedere groepsvreemde, zo nodig met geweld, te 
verhinderen van die belangen te profiteren, indien deze zou handelen 
zonder de vereiste toestemming. Omdat de groepsgenoten - de samen
stellende leden van de rechtsgemeenschap van rechtswege de 
aangewezen deelgenoten zijn in al die verschillende bronnen van 
levensonderhoud welke hun beschikkingsgebied in den schoot houdt, 
hebben zij allen ook - mits in gezinsverband - het recht om van al 
die bronnen te profiteren en daaruit in vollen omvang te voorzien in 
de dagelijkse levensbehoeften van zich en hun gezinnen. 

Op deze wijze heschouwd, houdt het gemeenschapsrecht voor de 
groepsgenoot dus in een heel complex van bijzondere en meer geïndivi
dualiseerde rechten, betrekking hebbende op de onderscheiden levens
bronnen binnen het beschikkingsgebied. In stede van een blote opsomming 
van deze bijzondere rechten volgt hieronder daal van een korte typering> 
en worden die rechten zoveel mogelijk weergegeven in hun onderling 
verband en samenhang; een schema, waaruit dan niet alleen blijkt het 
logisch kader van het geheele Bantoe-grondenrecht, maar ook hoezeer 
het gemeenschapsrecht de moederbodem is waaruit deze geïndividuali
seerde rechten ontspruiten. 

Voor iedere groepsgenoot houdt het gemeenschapsrecht in : 
(a) het recht van bewoning van een zodanig stuk woongrond als hij 

voor de hutten of huizen van zichzelf en zijn (enkelvoudig, meervoudig 
of samengesteld) huisgezin nodig heeft, en 

(b) het recht van bebouwing van een of meer stukken bouwland 
die hij voor het verbouwen van de nodige producten voor het onderhoud 
van zichzelf en zijn gezin behoeft. 

Kan deze grond hem niet verstrekt worden uit het aanwezige grond
vermogen van zijn kraalcomplex (Z) of huisgezin (Tsw), dan heeft hij 

(c) het recht van ontginning van een deel van het nog vrije beschik
kingsgebied van zijn rechtsgemeenschap, ten einde daar zijn kraal of erf 
en zijn bouwland aan te leggen. Dit recht van ontginning is van 
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potentiëlen aard en schept op zichzelf nog geen reële rechtsbetrekking 
tot den grond; daartoe is meer nodig. Pas zodra deze groepsgenoot 
in overleg met het hoofd - beheerder van het beschikkingsgebied -
door het aanbrengen van de gebruikelijke tekens den gewensten grond 
voor z,ich heeft gereserveerd, krijgt hij daarop: 

(c') een voorkeurrecht, dat hem beschermt tegenover andere concur
rente groepsgenoten en hem in staat stelt rustig en te goeder tijd tot 
ontginning van dien grond over te gaan. Dikwijls wordt deze veiligheids
maatregel verzuimd en gaat de groepsgenoot, zonder voorafgaande 
vestiging van een voorkeurrecht, dadelijk over tot ontginning van den 
grond; zich daarbij verlatend op de toestemming van het hoofd achteraf. 
Hoe dit ook zij, pas door de daadwerkelijke ontginniflg - in verband 
met de medewerking van het hoofd - komt voor het kraalcomplex (Z) 
of het huisgezin (Tsw) waartoe die groepsgenoot behoort, tot stand: 

(c") het Bantoe-bezitrecht, het sterkste "eigen" 28a) recht op den 
grond dat een Bantoe verwerven kan. Het is - zoals later blijken zal -
vergelijkbaar met ons eigendomsrecht, doch van een geheel ander en 
met name veel sterker commuun gehalte dan dit laatste recht. Juist 
daarom is het Bantoe-bezitrecht ook als regel nog in handen van een 
groep - en niet van individuële personen - en is het het kraalhoofd (Z) 
of het gezinshoofd (Tsw) dat het collectieve grondbezit van deze groep 
beheert en verder porties daarvan, al naar gelang van hun behoeften, 
toewijst aan de enkelvoudige kralen, gezinnen, huizen of personen onder 
zijn gezag. Op grond van deze toewijzing verkrijgen deze dan daarop: 

(c"') het gebruiksrecht, het zelfstandig recht om van de toegewezen 
grond ongestoord en met uitsluiting van ieder ander het volle genot 
en profijt te hebben (als woongrond of als bouwland). In die gevallen 
waarin een groepsgenoot er toe overgaat een stuk grond te ontginnen 
zonder voorafgaande toestemming van het hoofd (boven onder c') heeft 
hij, zo lang als het hoofd zijn ontginning oogluikend toelaat, op zijn 
woongrond of bouwland slechts: 

(c"") een genotrecht, een recht van tijdelijken aard en van soortgelijk 
karakter als het genotrecht dat een groepsvreemde verwerft die met 
toestemming van het hoofd op dat beschikkingsgebied een ontginning 
tot stand brengt (bI. 33 en S9). 

Keren wij, na de vermelding van deze vier afgeleide rechten op den 
grond, weer terug tot het algemene schema, dan zijn de verdere bijzondere 
rechten welke het gemeenschapsrecht voor de groepsgenoot nog 
meebrengt deze: 

(d) het recht op water ten behoeve van' mens, groot- en kleinvee 
en van den grond; uit rivieren, bronnen, "pannen" en andere natuurlijke 
vergaarplaatsen; 

28a) Zie noot 35. 
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(e) het weiderecht voor zijn groot- en kleinvee op die delen van het 
beschikkingsgebied van den stam welke voor weideveld geëigend en 
bestemd zijn; 

(f) het jachtrecht ten opzichte van alle wild, vogels, insecten (als 
bijen, sprinkhanen, rupsen) en ander gedierte, dat van nature op het 
vrije beschikkingsgebied van den stam voorhanden is; uitgezonderd zijn 
alleen, bij verschillende Bantoe-stammen, enkele soorten van wild die 
voor het hoofd zijn voorbehouden; 

(g) het kap recht van allerlei wildhout en struiken en het snijrecht 
van in het wild groeiende gewassen als riet en gras, op het vrije 
beschikkingsgebied en dikwijls ook op den door groepsgenoten reeds 
bezetten grond; 

(h) het sprokkelrecht van droog hout en het zamelrecht van vrucht~n 
van inheemse bomen en gewassen, honing, groenten en andere natuurlijke 
producten van het vrije beschikkingsgebied; dikwijls eveneens indien zij 
voorkomen op reeds bezetten grond; en ten ~otte : 

(i) het del/recht van klei, ijzer- en kopererts en andere mineralen 
~ls zout) op nog onbezet en soms zelfs op reeds bezet beschikkingsgebied; 
behoudens dat (als onder f) soms enkele mineralen aan het hoofd zijn 
voorbehouden. 

Al deze opgesomde rechten mag iedere groepsgenoot ten behoeve van 
zijn gezin vrij uitoefenen en al die producten mag hij vrij en kosteloos 
verwerven. Aan het karakter van een recht doet niet te kort het orde
voorschrift dat de uitoefening daarvan veelal voorafgaande toestemming 
van of kennisgeving aan het hoofd, den beheerder van het beschikkings
gebied, vereist; evenmin ook de beperking die men hier en daar aantreft, 
dat het slechts vrijstaat zoveel producten uit het beschikkingsgebied te 
winnen als men voor het eigen gezin (of b.v. een pottenbakster voor het 
rayon dat zij voorziet) nodig heeft; hetgeen een winning voor lucratieve 
doeleinden uitsluit. 

Zodra het product gewonnen is behoort het niet langer aan de 
gemeenschap toe doch is dit het Bantoe-bezit geworden van het gezin 
van hem die het verwierf. Hier heeft men te doen met den verstrekkenden 
regel van Bantoe-recht - en mogelijk van alle primitief recht - dat 
alles wat iemand voor zichzelf (c.q. voor zijn gezin) tot stand brengt, 
maakt of schept, ook het "eigen" bezit van hemzelf (c.q.· van zijn gezin) 
wordt. Een toepàssing van dezen regel troffen wij boven reeds aan, 
waar wij zagen hoe een woonerf of bouwland, dat iemand (als gezins
hoofd) schept uit een stuk woest gemeenschapsgebied, het Bantoe-bezit 
van dien ontginner (en zijn gezin) wordt. Hetzelfde vindt men ook bij 
de Tswana 29) op het terrein van de rechten op water. Waar groepen 

29) Zie Schapera, N.L.T. in the B.P.; bI. 244. 
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van personen "dammen", putten, boorgaten en pompen of andere 
waterwerken nieuw aanlegden, of reeds bestaande natuurlijke vergaar
plaatsen van water belangrijk verbeterden, verkrijgen deze op hun 
schepping en het daarmede verworven water ' een "eigen" recht, het 
Bantoe-bezitrecht. In enigszins andocen vorm speelt dit beginsel ook 
een belangrijke rol met betrekking tot bomen; want wie een hoorn 
plant of uit een pit kweekt wordt daarvan bezitter - onverschillig of 
hij die boom plant op eigen grond (wat hem vrijstaat) dan wel op 
andermans grond (wat verboden is). In dit laatste geval heeft de 

, grondbezitter het recht de boom te verwijderen maar doet hij dit niet 
dan blijft de planter ook de bezitter daarvan en is alleen hij gerechtigd 
om de vruchten daarvan te plukken. Het aanplanten van inheemse 
bomen en zelfs vruchtbomen is althans bij de Zoeloe niet 
gebruikelijk; wel echter van uitheemse vruchtbomen (b.v. citrussoorten). 
Vandaar dat alle op het vrije beschikkingsgebied voorkomende inheemse 
bomen (ook vruchtbomen) steeds gemeengoed blijven, terwijl ten opzichte 
van de uitheemse bomen (en dan speciaal vruchtbomen) steeds het 
vermoeden bestaat dat zij aangeplant zijn en zulke bomen ook als bezit 
van den een of ander ontzien worden. 

Alvorens nu over te gaan tot een nadere beschouwing van de wijze 
waarop de boven opgesomde rechten ingepast zijn in het kader van 
het gemeenschapsrecht, eerst nog enkele algemene opmerkingen over de 
rechtspositie van groepsvreemden. Hoewel deze categorie van personen 
- omdat zij geen groepsgenoten zijn - van huis uit geen recht hebben 
op de hulpbronnen en producten van het vreemde beschikkingsgebied, 
kan hun - zoals wij reeds zagen - het uitoefenen van een of meer 
van die opgesomde bijzondere rechten echter wel bij wijze van gunst 
worden toegestaan. 'N ordt hun door den beheerder van het beschikkings
gebied vergund een stuk grond te ontginnen voor woongrond of 'bouwveld, 
hun vee te weiden, of . b. v. ie sprokkelen of te delven, dan is weliswaar 
de inhoud van het hun verleende recht (een genotrecht) dezelfde als 
voor groepsgenoten, maar vaak zullen zij bij wijze van recognitie aan 
het hoofd een klein geldsbedrag of een klein deel van het gewonnen 
product hebben af te staan, en hun recht draagt steeds een tijdelijk 
karakter (voor iedere herhaling is steeds een nieuwe toestemming vereist). 
Speciaal als het geldt den aanleg van een bouwveld 29a) houdt het 
genotrecht van de groepsvreemde voor hem - als voor een groepsgenoot 
- in het recht om den grond ongestoord te bewerken, te beplanten en 
af te oogsten. De oogst wordt zijn bezit, maar daarmede is zijn recht 
ook afgelopen. Een permanent recht op den grond, het Bantoe-bezitrecht, 

29a) Voor een genotrecht van groepsvreemden van nog wijdere strekking, zie 
tekst bI. 33. 
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kan die persoon - als het gemeenschapsrecht consequent wordt toegepast 
- alleen verwerven indien hij groepsgenoot wordt. In het volgende 
hoofdstuk zullen wij echter zien dat met die consequenties van het 
gemeenschapsrecht op dit punt hier en daar reeds de hand wordt 
gelicht, en dat Bantoe-grondbezit in handen van groepsvreemden bij 
wijze van uitzondering reeds voorkomt. 

De systematische inpassing van enkele der hoven opgesomde bijzondere 
rechten op den grond in het kader van het gemeenschapsrecht is heel 
eenvoudig en levert geen moeilijkheden. Met name is dit het geval 
met (a) het recht van bewoning, (b) het recht van bebouwing, (c) het 
recht van ontginning en de hiervan afgeleide rechten (c' tot c''''). Omdat 
alle kleine rechtsgemeenschappen met een eigen beschikkingsgebied -
dat zijn dus de iziqinti (Z) en familie-takken (Tsw) of c.q. de stamwijken 
- beschikken over een portie woongrond en bouwland (waarop al deze 
bijzondere rechten betrekking hebben), kunnen deze rechten ook zonder 
enige moeilijkheid telkens gerangschikt en ondergebracht worden onder 

. de inventaris van het gemeenschapsrecht van elk van die kleine rechts
gemeenschappen, toevertrouwd aan de zorg van het hoofd van de 
isiqinti of familie-tak (c.q. de stamwijk). 

Anders echter staat het met de· boven onder (d) tot (i) genoemde 
bijzondere rechten. De bronnen van levensonderhoud waarop deze rechten 
betrekking hebben zijn niet zo netjes over het stamgebied verspreid, 
dat ook daarvan een gelijke of voldoende portie in elk der beschikkings
gebieden van de kleine rechtsgemeenschappen voorhanden is. Geschikt 
weideveld en duurzame watervoorraden komen slechts in een bepaald 
deel van het stamgebied voor; voor de jacht is men weer op een 
geheel ander, ruig gebied aangewezen; ook b.v. dekgras, brandhout, 
potklei en andere mineralen komen slechts sporadisch en op bepaalde 
terreinen voor en zeker niet binnen het beschikkingsgebied van elke 
kleine rechtsgemeenschap. Ten einde nu toch alle stamgenoten, althans 
zo velen van hen als mogelijk is, te laten delen in deze willekeurig 
over het stamgebied verspreide bronnen van levensonderhoud, houdt 
het Bantoe-grondenrecht in de eerste plaats deze algemene voorziening 
in, dat de uitoefening van de rechten nopens deze belangen niet beperkt 
is tot de groepsgenoten van de bevoorrechte kleine rechtsgemeenschap 
binnen wier beschikkingsgebied een en ander wel aangetroffen wordt, 
doch als regel toegestaan is aan alle leden van de stamwijk waarbinnen 
het belang gelegen is en soms aan alle stamgenoten - wat dus zeggen 
wil dat die bepaalde bron van levensonderhoud geacht wordt in de 
eerste plaats een belang te zijn toevertrouwd aan de stamwijk (c.q. de 
stam) en niet aan de kleine bevoorrechte rechtsgemeenschap, en verder 
dat dit bijzonder recht ondergebracht is in het kader van het gemeen
schapsrecht van de stamwijk (c.q. de stam), onder toezicht van het 
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wijkhoofd (c.q. het stamhoofd). Nog een andere voorziening welke men 
speciaal in het Zoeloe-grondenrecht aantreft is deze, dat verschillende 
bronnen van levensonderhoud (als wildhout en brandhout, riet en gras, 
wilde vruchten, potklei en andere mineralen) die aangetroffen worden 
op grond in Bantoe-bezit, niet gereserveerd zijn voor de bezittende 
groep alleen - op grond van hun Bantoe-bezitrecht -, doch op grond 
van het overheersend gemeenschapsrecht ter vrije 'beschikking blijven 
van alle leden van de meer-omvattende rechtsgemeenschap (gewoonlijk 
de stamwijk). 

Duidelijker spreken deze voorzieningen door hare toepassing in de 
praktijk. Bij de Zoeloe is de watervoorziening voor mens, vee en velden 
in normale omstandigheden een belang van de stamwijk; zelfs bronnen 
gelegen binnen een kraal (in Bantoe-bezit) sta:an daar dus open voor 
alle wijkgenoten en iemand van buiten de isigodi die daar drinkwater 
komt halen of zijn vee komt drenken, heeft daartoe nodig de toestemming 
van het wijkhoofd. In tijden van droogte echter wordt alle water
voorziening stambelang onder toezicht van het stamhoofd. Aan de 
bronnen en andere vergaderplaatsen van water genieten de isigodigenoten 
- en zelfs de eventuele bezitters van den grond - geen prioriteit en 
het water staat open voor alle stamgenoten, zonder onderscheid. Onder 
den invloed van een typische ontwikkeling in het weiderecht, waarmede 
het waterrecht voor vee ten nauwste samenhangt, onderging ook dit 
laatste recht bij verschillende Zoeloe-stammen gelijke verandering. Wat 
gebeurde is het volgende. Het weiderecht van de Zoeloe is - evenals 
het jachtrecht - in zijn oorspronkelijken en regelmatigen vorm steeds 
een stambelang geweest, onder toezicht van het stamhoofd zelf. De 
weidegronden staan dan, zonder enige voorkeur voor de leden der 
~tamwijken of nog kleinere rechtsgemeenschappen binnen wier beschik
kingsgebied zij vallen, open voor alle vee van alle stamgenoten, zonder 
onderscheid. Als gevolg echter van de ontreddering der stamstructuur 
en van het verminderd gezag der stamhoofden is deze oorspronkelijke 
rechtstoestand van de weidevelden in verschillende streken van Natal 
verstoord en heeft zich binnen het stamgebied een nieuwe rechtstoestand 
ontwikkeld, waarbij de stamgenoten wier kralen en bouwlanden hggen 
in de omgeving van een bepaald weideveld waarop zij ook voor de 
wei ding van hun vee aangewezen zijn, te zamen een buurtschap en 
weigemeenschap zijn gaan vormen. Holleman jr. - aan wiens nog 
ongepubliceerde gegevens deze en andere feiten ontleend zijn - geeft 
omtrent de organisatie van deze instituten geen bijzonderheden, maar 
vermeldt wel dat deze weigemeenschappen soms bestaan uit enkele 
volledige izigodi of iziqinti die in één buurt liggen, maar dat ook 
brokken van naburige izigodi of iziqinti in de buurtschap en wei
gemeenschap kunnen zijn opgenomen. In ieder geval is het steeds veeleer 
de gemeenschappelijke betrokkenheid bij eenzelfde weideveld, dan enige 
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andere factor (b.v. staatkundige saamhorigheid), welke het deelgenoot
schap in de we.igemeenscnap bepaalt. 

Omdat nu, zoals ik reeds opmerkte, het recht van water voor het vee 
met het weiderecht ten nauwste samenhangt, ontwikkelden zich in 
diezelfde streken van Nat~l ook soortgelijke buurtschappen ten aanzien 
van de natuurlijke drinkplaatsen van het vee; aparte drenkgemeenschap
pen dus, van personen wier vee op eenzelfde drinkplaats aangewezen is. 
Omdat er op één weiveld gewoonlijk meer dan één drinkplaats 
aanwezig is, is het aantal drenkgemeenschappen op eenzelfde stamgebied 
in den regel groter dan dat der weigemeenschappen, terwijl de. eerst
genoemde gemeenschappen ook kleiner van omvang zijn dan de 
weigemeenschappen. In tijden van droogte vervalt de onderlinge 
gescheidenheid van deze drenkgemeenschappen en is het water weer 
stambelang; dan drinkt aan de enkele vergaarbakken die nog water 
bevatten niet alleen alle vee van de hele weigemeenschap, maar even 
goed het vee van stamgenoten buiten die weigemeenschap. Het exclusieve 
karakter van de weigemeenschap schijnt dan ~chter nog geha,ndhaafd 
te blijven, want nadrukkelijk wordt vermeld dat de veehoedertjes er 
streng de hand aan houden dat het vee van buiten de weigemeenschap 
daar niet verder geweid wordt; alleen gedrenkt en daarna teruggejaagd. 

In het Tswanarecht 30) is de voorziening om zovele stamgenoten als 
mogelijk te laten delen in de schamele en sporadisch aanwezige water
voorraden van het stamgebied vrij eenvoudig waar het 'betreft de 
natuurlijke waterbronnen in de woongebieden en op de bouwvelden. 
Deze staan nl. voor alle stamgenoten zonder onderscheid open en voor 
deze gebieden is de watervoorziening stambelang onder toezicht van 
het stamhoofd. Met het recht op water voor het vee ip, de weivelden 
is het echter niet zo eenvoudig gesteld. Ook hier hangt dit recht nauw 
samen met het recht van weiding en moet eveneens een overzicht van 
dit laatste recht vooraf gaan. Bij alle Tswana-stammen schijnt aanvanke
lijk de toestand te hebben bestaan dat aan elke stam wijk als deel van 
haar beschikkingsgebied een eigen brok weideveld is toegewezen ten 
behoeve van de leden van die wijk alleen, maar deze voorziening heeft 
bij geen enkele der stammen stand gehouden. Bij de kleine stammen 
in het Zuid-Oosten (Kgatla, Malete en Tlokwa) is van lieverlee alle 
weidegrond op het stamgebied gelijkelijk voor alle stamgenoten
veebezitters toegankelijk geworden en ,is dus het weirecht, te voren een 
belang van de stamwijk, thans stambelang geworden. Bij de grotere 
stammen in het Westen en Noorden (Ngwaketse, Kwena, Ngwato en 
Tawana) is echter voor de aanvankelijke regeling een heel andere 
voorziening in de plaats gekomen. Daar is het totale weide-oppervlak 

30) Zie Schapera, N.L.T. in the B.P.; bU. 239 e.v. (voor rechten op water) 
en bIl. 223 e.v. (voor weiderechten). 
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van elk stamgebied opgesplitst in een aantal ,;weidistricten" - vaak 
weer onderverdeeld in onderdistricten -, elk onder het beheer van 
een door het stamhoofd speciaal aangestelde of erkende opzichter 
(modisa). Ofschoon meermalen het district of onderdistrict samenvalt 
met het areaal dat oorspronkelijk aan een bepaalde stamwijk als eigen 
weide werd toegewezen, en meermalen zelfs de opzichters daarvan 
niemand anders zijn dan de wijkhoofden zelf, toch kunnen deze 
weidistricten niet langer beschouwd worden als onderdeel van het 
beschikkingsgebied van die stamwijken en is ook het weirecht in het 
weidistrict niet langer een specifiek belang van die bepaalde stamwijk. 
Niet alleen is het destijds aan de stamwijk toegewezen weigebied sedert 
dien ook open gesteld voor veeposten van veebezitters uit heel andere 
stam wijken, maar ook werd het weidistrict gepromoveerd tot een 
zelfstadige "weigemeenschap" en werd de betrekking van opzichter een 
waardigheid sui gener is. Wel is deze betrekking thans in een aantal 
gevallen - toevalligerwijze - gekoppeld aan de waardigheid van 
wijkhoofd, in de meeste gevallen echter wordt zij bekleed door personen 
die dat niet zijn; even goed als in de meeste stamwijken het wijkhoofd 
ook niet tegelijkertijd modisa is. In deze laatste stam wijken is het wel 
heel duidelijk dat het weirecht geen specifiek belang van de stam wijk 
meer is. Veilig kan men dan ook zeggen dat in deze grote stammen 
het weirecht in de weidistricten in het algemeen in handen is gekomen 
van zelfstandige en exclusieve weigemeenschappen, die bestaan uit de 
gezamenlijke veebezitters welke gerechtigd zijn hun vee in een bepaald 
district of onderdistrict aan te houden, en gesteld zijn onder het gezag 
van opzichters die - na overleg met de deelgenoten in die weigemeen
schap - o.m. ook beslissen over de toelating van nieuwe leden. 

Enigszins anders is, in deze zelfde stammen, de rechtstoestand in 
enkele der zgn. "open" districten, d.w.z. wei districten welke het stamhoofd 
eigenlijk voor het vee van zichzelf en de zijnen reserveerde maar niet 
in gebruik nam, waarover geen modisa werd aangesteld en die thans 
rechtstreeks onder het stamhoofd zelf heten te staan. Deze wei districten, 
die gewoonlijk wel door andere veebezitters bezet zijn, worden dan -
zoals Schapera vermeld 3Oa) - "actually controlled by the people whose 
cattleposts are there, and anyone else wishing to come in must seek 
their permission. Occasionally even this is not necessary and any member 
of the tribe is free to bring his cattle there." Uit de laatste zin kan 
men reeds afleiden dat in die "open" districten het weirecht inderdaad 
stambelang is geworden; het wordt bevestigd door de woorden die 
Schapera (weliswaar m. h. t. het recht op water) daarop doet volgen: 
"Such an ,open' district ' usually contains the only good surface waters 

30a) N.L.T. in the B.P.; bI. 225. 
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for many miles around, and presumably it has heen felt undesirable 
to limit their use to certain people." 

Keren wij thans terug tot het recht op water voor vee in het weigebied 
dan blijkt uit de gegevens van Schapera 31) dat de regel die geldt voor 
het recht op water in de woongebieden en op de bouwvelden (het 
water open voor iederen stamgenoot) in het algemeen ook toepasselijk 
is voor water voor vee in het weigebied ; uitzondering maken alleen die 
gebieden (in de grote stammen) waarbinnen het weigebied in weidistricten 
is verdeeld. Bij de kleinere stammen (Kgatla, Malete en Tlokwa) is 
dus het recht op water voor het vee - evenals het weirecht - stambelang 
geworden, terwijl bij de grote stammen in het Westen en Noorden in 
de weidistricten dit recht in handen is gekomen van de weigemeenschap 
en haar orgaan, de modi sa. Slechts in tijden van ernstige droogte vallen 
- evenals bij de Zoeloe - de grenzen der weidistricten tijdelijk weg 
en staan ook hier alle op het stamgebied nog aanwezige watervoorraden 
open voor alle vee van de stamgenoten; is dus ook het recht op water 
voor het vee tijdelijk weer onderdeel geworden van het gemeenschaps
recht van de stam, onder beheer van het stamhoofd. In de zgn. "open" 
districten van deze stammen is dit - gelijk uit de boven geciteerde 
passage van Schapera blijkt - niet slechts in tijden van nood het geval, 
doch zelfs de normale rechtstoestand. 

Wat verder het kap- en snijrecht (van levend hout of riet en gras) , 
het sprokkel- en zamelrecht (van dood hout of groenten, wilde vruchten 
enz.) en het del/recht (van potklei en andere mineralen) betreft, geldt 
bij de Zoeloe de voorziening dat al deze bronnen van levensonderhoud 
als regel vrij toegankelijk zijn voor alle leden van de stamwijk op wier 
beschikkingsgebied zij aangetroffen worden. Deze voorziening brengt 
dus mede dat, aan de ene kant, stamgenoten van buiten deze stamwijk 
voor de uitoefening van deze rechten de toestemming van het wijkhoofd 
nodig hebben en, aan de andere kant, er geen prioriteit bestaat ten 
behoeve van leden van de isiqinti op wier eigen beschikkingsgebied 
de bron toevallig gelegen is, of van kraal of kraal complex van wier 
grond (in Bantoebezit) die bron deel uitmaakt. Uitzonderingen op en 
beperkingen van dezen regel komen echter voor op grond van verworven 
Bantoe-bezitrecht. Zo vermeldt Holleman jr. dat het delven van potklei 
op kraalgrond door andere wijkgenoten (geen kraalgenoot} alleen 
geschieden mag met de toestemming van het betrokken kraalhoofd en 
dat het snijden van dekgras op het woongebied van een kraal aan andere 
wijkgenoten alleen vrijstaat in den winter, als dekgras schaars is, en 
op de bouwvelden slechts wanneer deze afgeoogst zijn; m.a.w. wanneer 
deze ook voor het recht van stoppelweide" (bI. 50) reeds open liggen. 

31) N.L.T. in the B.P.; bI. 249 jo. bI. 245. 
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Zijn dus bij de Zoeloe deze rechten in het algemeen ondergebracht 
onder het gemeenschapsrecht van de stamwijk {)nder toezicht van het 
wijkhoofd, bij de Tswana zijn al deze rechten als regel stambelang. 
Schapera vermeldt 3"2) dat overal het jachtrecht, het kap- en snijrecht 
en het sprokkel- en zamelrecht van alle mogelijke natuurlijke producten 
van het stamgebied als regel voor alle stamgenoten zonder onderscheid 
vrijstaan, mits men - speciaal bij het kaprecht - enkele van ouds 
bestaande, door het stamhoofd uitgevaardigde, voorschriften tot be
scherming van de houtvoorraad in acht neemt. Dat deze rechtstoestand 
bij de Tswana bestaat is overigens zeer begrijpelijk indien men bedenkt 
dat aan de lagere rechtsgemeenschapp'en geen noemenswaardige woeste 
grond - waarop de meeste van deze bronnen van levensonderhoud 
juist worden aangetroffen - als beschikkingsgebied is toegewezen 
(slechts brokken woongrond en bouwland) en die woeste grond dus 
vanzelf onder den stam en het stambestuur is gebleven. Aan den anderen 
kant vindt men bij de Tswana stammen - geheel in den I1jn van het 
sterker ontwikkeld individueel karakter van hun rechtsinstellingen -
dat het commuun beginse1 dat elke stamgenoot vrij van die bronnen 
van levensonderhoud mag profiteren, niet meer opgaat wanneer deze 
bronnen zich bevinden op grond die het Bantoe-bezit van een of ander 
huisgezin is geworden. Zoals Schapera mededeelt 33): "Wild trees, 
bushes, and other plants, are treated as private property only if they 
happen to be growing on a field or in a domestic court yard. They 
are th en held to belong to the person on whose land they are, and 
w,ithout his permission they may not be cut or deprived of their fruits ." 
Elders 34) volgt een gelijke mededeling voor het delfrecht. 

32) N.L.T. in the B.P.; bI. 285 (voor het jachtrecht) en bil. 262 e.v. (voor 
de andere rechten). 

33) BI. 262. 
34) BI. 264. 
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HOOFDSTUK VI 

Inhoud en karakter van het Bantoe-bezitrecht - Eigendom 

Het Bantoe-bezitrecht is - vergelijkbaar met ons westers eigendoms
recht - het sterkste "eigen" 35) recht dat de Bantoe op den grond 
verwerven kan. Inhoud en karakter van dit recht blijven echter beheerst 
door het gemeenschapsrecht. Op gelijke wijze als kraalcomplexen en 
huisgezinnen (de subjecten van het Bantoe-bezitrecht) weliswaal 
gedifferentieerde en zelfstandig geworden delen zijn van de omvatt~de 
rechtsgemeenschap maar van die eenheid deel blijven uitmaken, en 
de grondstukken in Bantoe-bezit gedifferentieerde en zelfstandig 
geworden delen zijn van het beschikkingsgebied, waarvan zij echter 
integrerende onderdelen blijven, zo is ook het Bantoe-bezitrecht een 
gedifferentieerd en "eigen" recht op den grond, dat niettemin door het 
omvattend en hoger gemeenschapsrecht beheerst blijft. Het op die 
grondstukken gevestigd Bantoe-bezitrecht doet het daarop ook rustend 
gemeenschapsrecht van de kleinere en grotere rechtsgemeenschappen 
niet verdwijnen en treedt daarvoor niet in de plaats, doch dringt dit 
gemeenschapsrecht alleen naar den achtergrond, doet het "verbleken" 
maar laat het overigens intact. Hoewel deze verbleking gradueel sterker 
is bij de in alle opzichten meer individueel gerichte Tswana dan bij de 
nog veel meer commuun gerichte Zoeloe, is toch - zoals blijken zal -
bij beide volken de invloed van het gemeenschapsrecht nog zo krachtig, 
dat de inhoud van het Bantoe-bezitrecht daardoor in belangrijke mate 
beperkt wordt en het individueel karakter dat aan dit recht reeds eigen 
is daardoor in de practijk opvallend commuun getemperd blijft. 

Met geringe wijziging van de woordenkeus van Van Vollenhoven -

35) De term "eigen rechten" wordt in deze verhandeling gebezigd om - in 
tegenstelling tot het commune gemeenschapsrecht in handen van de rechtsge
meenschap - die rechten (als het Bantoe-bezitrecht, het genotrecht, het 
gebruiksrecht en de voorkeurrechten) te typeren, welke, in handen van onder
delen van die rechtsgemeenschap en gevestigd op onderdelen van het algemeM 
beschikkingsgebied, zich tegenover het commune gemeenschapsrecht aftekenen 
als verbijzonderde (gedifferentieerde of geïndividualiseerde) rechten; ofschoon 
zij daardoor beheerst blijven. Aan het woord "eigen" wordt hier dezelfde 
semantische waarde gehecht als b.v. ook nog in "toe eigenen" en "onteigenen" 
aan den dag komt. 

Het "eigen" karakter is ook gradueel nog verschillend bij de vermelde rech
ten; het sterkst geprononceerd is het wel bij het Bantoe-bezitrecht. 
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bij diens typering van het Inlands bezitrecht van de Indonesiërs 36) -
kan men zeggen dat de inhoud vim het Bantoe-bezitrecht is het recht 
om - behoudens de beperkingen opgelegd door het gemeenschapsrecht 
of het Bantoe-recht in het algemeen - een stuk grond zijn uitsluitend 
eigen te noemen en om daarover te beschikken als heer en meester. 
De positieve inhoud van dit recht volgt - als slotsom - nadat eerst 
de vele beperkingen in beschouwing zijn genomen. 

De beperkingen van het Bantoe-bezitrecht 

1. De eerste beperking die het Bantoe-bezitrecht van de zijde van 
het gemeenschapsrecht ondervindt is deze, dat in beginsel alleen 
groepsgenoten Bantoe-bezitters van gronden binnen hun beschikkings
gebied kunnen zijn. Deze beperking, die men nog als regel bij alle Bantoe
volken aantreft, is een noodzakelijke consequentie van de omstandigheid 
dat het gemeenschapsrecht wel aan groepsgenoten het recht verleent 
om een deel van het beschikkingsgebied te ontginnen en van het woonerf 
of bouwveld bezitter te worden, maar groepsvreemden in begins.el van 
het beschikkingsgebied weert. Uitzonderingen komen echter reeds voor. 

In het Zoeloe-grondenrecht is het bezit van grond nog vrijwel algemeen 
gebonden aan den eis dat de Bantoe-bezitter tevens groepsgenoot moet 
zijn. Holleman jr. vermeldt 36a) slechts één geval waarin iemand van 
een bepaalde isiqinti op het beschikkingsgebied van een andere isiqinti 
binnen dezelfde isigodi een bouwveld had ontgonnen en daarvan 
Bantoe-bezitter was geworden. Voor alle aangelegenheden zijn bouwveld 
betreffende staat nu deze bezitter onder het gezag van het hoofd van 
deze isiqinti, terwijl hij voor alle andere belangen zich heeft te richten 
tot de Umnikazi van de isiqinti waar hij woont. Ten aanzien van 
woongronden werd geen enkele uitzondering geconstateerd. Voor de 
T swana zijn geen inlichtingen aanwezig voor zoveel betreft de familie
takken (aan deze kleinste rechtsgemeenschappen heeft Schapera door
gaans weinig aandacht gewijd), maar uit zijn uitvoerige gegevens 37) 

over dit vraagstuk binnen het verband van de stamwijk (ward) blijkt 
dat bij de Tswana - als bij de Zoeloe - ten aanzien van woongrond 
nog zonder uitzondering de eis gesteld wordt dat men ook groepsgenoot 
moet zijn, wil men in de stamwijk een erf bezitten; dat voor bouwvelden 
aanvankelijk eenzelfde restrictie heeft gegolden, maar dat dit op het 
gemeenschapsrecht steunend beginsel door de veranderde omstandigheden 
(boven, bIl. 27-28) isdoorbroken. De gevallen waarin groepsvreemden 
op het beschikkingsgebied van de stam wijk bezitters van bouwvelden 

36) Vgl. Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië I; bIl. 611-612. 
36a) Ongepubliceerde aantekeningen. 
37) Zie N.L.T. in the B.P.; bI. 45 en bIl. 145 e.v. 
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werden, de "uitzonderingen" dus, zijn zo talrijk en algemeen geworden, 
dat in dit opzicht van een "regel" die het tegendeel inhoudt feitelijk 
geen sprake meer is. Ook hier vindt men - als bij de Zoeloe - dat 
dan de groepsvreemde bezitter voor zijn bouwveld zich richt naar het 
beheer van het wijkhoofd onder wie zijn veld ressorteert, maar overigens 
blijft onder het gezag van het hoofd van de wijk waar hij woont. 

2. Verwant aan de vorige, is de tweede beperking welke het bezitrecht 
van de zijde van het gemeenschapsrecht ondervindt. Naar gelang - bij 
Zoeloe en Tswana - de band tussen den grondbezitter en het 
beschikkinf!,sgebied geslaakt of verbroken wordt, boet het recht van de 
Bantoe-bezitter op zijn grond in aan positieven inhoud of houdt dit 
op te bestaan, en doet in diezelfde mate het gemeenschapsrecht zich 
weer gelden. Wanneer de bezitter het beschikkingsgebied verlaat wordt 
het naar den achtergrond gedrongen gemeenschapsrecht weer vaardig 
over zijn achtergelaten grondbezit en wordt de beheerder van het 
beschikkingsgebied weer bevoegd over dien grond te beschikken; op 
tijdelijke basis indien het vertrek van den hezitter een tijdelijk karakter 
draagt, of voor goed indien de bezitter het beschikkingsgebied voor 
goed heeft verlaten (b.v. zich metterwoon elders vestigde). In ander 
verband kom ik op dit punt nog uitvoerig terug (bI. 77). 

Op gelijke wijze valt het Bantoe-bezit terug in het vrij beschikkings
gebied van de rechtsgemeenschap, wanneer het gezinshoofd wegens 
ontoelaatbaar gedrag jegens de gemeenschap wordt verbannen, of de 
grond wegens het afsterven van den laatsten hezitter heerloos 
geworden is 38). 

3. Ook het oudst-gevestigde Bantoe-bezit op woongrond of bouwland 
zwicht - bij Zoeloe en Tswana - voor het gemeenschapsrecht en houdt 
eenvoudig op te bestaan, wanneer de betrokken grond bestemd wordt 
voor een meer algemeen belang. Indien het stamhoofd - die daarbij 
den wil van den gehelen stam vertegenwoordigt - te kennen geeft dat 
het beschikhare weideveld uitgebreid· moet worden en ook woongrond 
of bouwland thans in Bantoe-bezit van kraalcomplexen of huisgezinnen 
moet insluiten, dan maakt dit bezitrecht van de kleinere groepen zonder 
meer plaats voor het meer urgente weirecht van de grotere groep. 
Eveneens houdt het Bantoe-bezitrecht van een Zoeloe kraalcomplex op 
zijn woongrond en de in de huurt gelegen bouwvelden op te bestaan, 
wanneer het noodzakelijk wordt geacht dat op diezelfde plaats een kraal 
van het stamhoofd of wijkhoofd gebouwd wordt; zo ook het Bantoe-

38) Voor de toepassing der tweede beperking bij de Tswana, zie Schapera 
N.L.T. in the B.P.; bI. 101 (woongrond) en bIl. 177 e.v. (bouwvelden); voor 
verbanning bIl. 47 jo. 107 en 183; voor heedozen grond bIl. 88 en 154. 
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bezit recht van een Tswana-gezin, indien het stamhoofd beslist dat op 
hun grond een artesische put gemaakt moet worden, om te -voorzien 
in de waterbehoefte van een hele stamwijk 39). In het algemeen, zegt 
Schapera, "people may be moved away from land that is required for 
public purposes. On the whoie, this seldom happens with tegard to 
arabie land, but its possibility is admitted and actual instances are 
known." In liet bijzonder vermeldt deze schrijver dan nog 40) dat het 
stamhoofd in streken waar geschikte grond schaars is, erven of bouw
velden welke het bezittende huisgezin niet dadelijk of in een redelijke 
toekomst nodig heeft, toewijst aan groepsgenoten die den grond dadelijk 
nodig hebben; ook 41) dat het stamhoofd, ln het belang van een betere 
volkshuisvesting, niet alléen enkelingen maar zelfs gehele dorpen of 
wijken mag verplaatsen. Alle rechten van de vroegere bezitters op hun 
achtergelaten gronden houden dan op te bestaan en "where the whole 
ward is moved away, the land reverts to the direct control of the 
Chief. . .. Where a sub-ward or a single family is moved, its land 
reverts to the ward-head, who can if he wishes allot it to someone else" 42). 

39) Schapera, N.L.T. in the B.P.; bI. 250 en bI. 183 (voor de volgende 
aanhaling). 

40) BIl. 47 en ·181-182. 
U) BIl. 105-106 en 110. 
42) Met het instituut van onteigening ten algemenen nutte in het Neder

landse recht, waarmede men den beschreven Bantoerechtelijken vorm onwille
keurig vergelijkt, heeft deze laatste voorziening wellicht gemeen het algemene 
beginsel, dat bij een onverzoenlijk conflict van belangen tussen individu en 
gemeenschap het belang van de gemeenschap - als zijnde van hogere orde -
moet zegevieren over dat van de enkeling. Overigens zijn de verschillen ken
merkend. In de eerste plaats, in ons rechtsstelsel een "onaantastbaar" en in 
grondwet en wet verschanst, individualistisch eigendomsrecht dat ieder strijdig 
belang van de gemeenschap veilig trotseren kan totdat - in normale gevallen 
- de wetgever aan de gemeenschap een recht verschaft dat zich met het eigen
domsrecht van de enkeling meten kan. Daartegenover is het Bantoe-bezitrecht 
zo overwegend commuun van karakter dat het in een conflict met het gemeen
schapsrecht vanzelfsprekend en zonder meer zwicht voor dit hogere recht. In de 
tweede plaats in ons rechtsstelsel geen onteigening zonder een schadeloosstelling 
als compensatie voor den onteigenden grond, wat in het Bantoerecht, even con
sequent, niet het geval is. Iedere Bantoebezitter is vertrouwd ~et de gedachte 
dat het individueel en eigen karakter van zijn .recht op den grond niet" verder 
reikt dan het gemeenschapsrecht gedoogt en bovendien is er in een samenleving. 
waar het grondbezit niet op commerciële basis vervreemdbaar is (zie in den 
tekst onder 6, op bI. 50), van een schadeloosstelling, in onzen zin, geen sprake. 
Zou de bezitter die zijn grond verloor daarna te kort komen, dan beeft hij -
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4. Een geheel andere vorm waarin bij vrijwel alle Bantoe-stammen 
het Bantoe-hezitrecht op bouwvelden door het gemeenschapsrecht beperkt 
wordt is deze, dat alle bezitters van bouwvelden ih een bepaalde streek 
(vroeger de stamwijk) op een door het hoofd vastgestelden dag na den 
oogst, verplicht zijn hun gronden open te stellen voor alle vee uit dat 
ressort, om de overgebleven stoppels en stronken af te grazen. Dit 
Bantoes "recht van stoppelweide" legt den bezitter niet slechts de 
beperking op dat hij rechtens vreemd vee voor een bepaalde periode 
op zijn grond dulden moet en dat het .hem verboden is na de eigen 
oogst en vóór den vastgestelden dag zijn eigen vee op zijn eigen bouwveld 
zijn eigen stoppels te laten · afgrazen, maar het belet hem tevens de 
bestaande gelegenheid te benutten, vlak na den eersten oogst, zijn grond 
voor een tweeden oogst in hetzelfde jaar te bewerken . 

.5. Zeer waarschijnlijk moet men ook als beperkingen in dienzelfden 
zin opvatten die vaak diep-ingrijpende bemoeienis met gronden in 
Bantoe-bezit, welke het stamhoofd of hoofden van lagere rechtsgemeen
schappen - de organen die het gemeenschapsrecht hanteren - zijn 
blijven uitoefenen in allerlei vorm. In noem o.m. (voor de Zoeloe) het 
verplichte magische ceremoniëel om de akkers vruchtbaar te maken 
en het even magische "eerste vruchten" ceremoniëel, beiden jaarlijks 
door het stamhoofd verricht, welke geduldig moeten worden afgewacht 
alvorens de grondbezitter onderscheidenlijk met de grondbewerking of 
met den OQgst op zijn bouwveld een aanvang mag maken; ook (bij de 
Tswana) het, meer nuchtere, bevel var. het stamhoofd waarop daar 
grondbewerking en oogst moeten wachten, en de (bij de meeste Bantoe
stammen) vereiste goedkeuring van · het hoofd om de gevestigde 
bestemming van eigen grond (nI. woongrond of bouwland) te mogen 
veranderen, of om op ·eigen grond een put of ander waterwerk te mogen 
aanleggen. Zelfs kan men de vraag stellen of niet de vereiste mede
werking van hoofden bij ieder,;e overdracht van den grond aan een 
nieuwen bezitter uitgelegd moet worden als een uiting van het, het 
Bantoe-bezitrecht nog overheersend en beperkend, gemeenschapsrecht -
een vraag welke Van Vollenhoven voor het Indonesisch grondenrecht 
naar mijn weten steeds bevestigend heeft beantwoord 4.'1). 

6. De Bantoe-bezitter mag zijn grond niet verkopen, verhuren of 
verpanden; bij de Tswana ook niet verruilen voor een ander stuk grond. 
Dat dit algemene verbod van beschikking over eigen grond op eommer-

als iedere andere groepsgenoot - recht op aanvulling van woongrond of 
bouwland; kan hij het echter stellen zonder die aanvulling, dan heeft hij 
overigens niets te reclameren. 

43) Vgl. Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië I; bI. 615. 
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ciële basis - althans voor de Tswana - kennelijk verstaan moet 
worden als een door het gemeenschapsrecht opgelegde beperking van 
het Bantoe-bezitrecht, .komt tot uiting in een vonnis van het Kwêna 
stamhof van 1938, door Schapera medegedeeld 44), waarin een geval 
van verkoop van grond tegen vee ongedaan gemaakt wordt, terwijl 
"It was explicitly stated in the judgment that the land belonged to 
the tribe and Chief, and could not oe sold." Dat hier de rechtsconstructie 
dat "the land belongs to the tribe and Chief" verstaan mag worden 
in dien zin, dat alle grond van het beschikkingsgebied onderworpen is 
aan het gemeenschapsrecht, werd boven (bI. 15) reeds uiteengezet. 

Meer bijzonderheden over de beperkte beschikkingsvrijheid van den 
bezitter t.o.v. zijn grond volgen aanstonds. 

De positieve inhoud van het Bantoe.bezitrecht 

Nu de beperkingen van het Bantoe-bezitrecht zijn afgehandeld, is ' 
het mogelijk in korte trekken uiteen te zetten waarin de positieve inhoud 
van dit recht bestaat, en hoe ver het recht van den Bantoe-bezitter om 
over zijn grond als heer en meester te beschikken wèl reikt. 

1. Dë Bantoe-bezitter - dat is dus het Zoeloe kraal complex of 
het Tswana huisgezin - mag zijn grond als zijn eigen beschouwen, 
zijn bezitrecht handhaven als dit door derden (zelfs door zijn hoofden) 
bedreigd of aangetast wordt en heeft daarbij recht op de bescherming 
van zijn hoofden en hun hoven. 

2. Hij is, met uitsluiting van ieder ander, gerechtigd op het volle 
genot en profijt van zijn grond. Ook is het kraalhoofd of gezinshoofd 
dat het gemeenschappelijk bezit beheert bevoegd om delen daarvan 
aan de onderscheiden huisgezinnen of gezinsleden onder zijn gezag in 
gebruiksrecht toe te wijzen, of zelf in gebruik te nemen (uitvoeriger 
in hoofdstuk VIII). 

3. Als vertegenwoordigend orgaan van de bezittende groep, tevens 
beheerder van haar collectief bezit, is het kraalhoofd of gezinshoofd 
bevoegd om over den grond te beschikken: ten behoeve van zoons (bij 
de Tswana soms ook dochters) in den vorm van toescheiding 45) van 
een portie van het gemeenschappelijk grondbezit blz. 64), en ten behoeve 
van derden, niet-leden van kraal complex of huisgezin, in den vorm 

44) N.L.T. in the RP.; bI. 152. 
«» De term "toescheiding" (d.i. de toebedeling van een portie van het 

gezinsvermogen door het gezinshoofd bij zijn leven aan een der kinderen (in 
tegenstelling tot "toewijzing": een gelijke toebedeling aan een ander) is ont
leend aan Van Vollenhoven; vgl. Het Adatrecht van N.-Indië I; blI. 595-596. 
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van schenking of bruikleen van een zodanig deel van den grond als 
de groep missen kan (bI. 62). 

Boven kwam reeds ter sprake dat grondtransacties op commerciële 
basis (verkoop, verhuur, verpanding en bij de Tswana ook ru ·.!) 
Bantoerechtelijk verboden zijn. De zeer beperkte beschikkingsvrijheid 
van den Bantoe-bezitter bepaalt zich in de practijk dus tot twee 
grondtransacties om niet, nl. schenking en bruikleen, die veelvuldig 
voorkomen. Zo is het nog de regel bij alle Bantoe-volken van de Unie 
en omgeving. Bij de Tswana zijn echter symptomen waar te nemen, die 
er op wijzen dat die regel dreigt af te brokkelen onder den invloed van 
meer moderne en commerciële opvattingen. Schapera vermeldt 46) nl. 
vooreerst een bij de Kgatla erkend gebruik, dat de bezittter die een 
deel van zijn ontgonnen grond voor goed aan- een ander afstaat, van 
deze dan een vaars ontvangt. Ofschoon deze transactie, welke bij andere 
stammen niet voorkomt, reeds bedenkelijk veel heeft van verkoop of 
ruil en een aantal Kgatla haar ook onomwonden "verkoop" noemt, houdt 
men over het algemeen toch vol dat hier slechts sprake is van een 
vergoeding aan den bezitter voor zijn ontginningsarbeid - op gelijke 
wijze als het gewoonte is dat iemand die een ander bereid vindt voor 
hem een stuk woesten grond te bewerken en plantklaar te máken deze 
met een vaars beloont. Verder werd boven al melding gemaakt van een 
beslissing van het Kwêna stamhof dat een Bantoe-bezitter, die eveneens 
voor vee een bouwveld voor goed aan een ander had afgestaan, 
veroordeelde tot boete en tot teruggave van het vee, omdat de transactie 
ronduit als verkoop aangemerkt en als verboden handeling gewraakt 
werd. Hier, bij de Kwêna, werd de pog.ing om den algemenen regel 
te ontduiken gefnuikt en het bestaande verbod gehandhaafd, maar 
Schapera beschrijft ook nog 47) twee gevallen - beide van de Ngwaketse 
- waarin het verbod ook werd overtreden (een, de "verkoop" van een 
bouwveld voor een rund, en het andere, een ruil van twee bouwvelden 
voor andere door het stamhoofd zelf verricht), doch waarin geen naleving 
van de geschonden norm is afgedwongen; zulks niettegenstaande "these 
instances were sufficiently unusual to arouse marked public comment" 
en - zoals Schapera opmerkt - "they have not been imitated since, as 
far as I know". Uit de reactie welke in alle drie de stammen op de 
schending van den regel is gevolgd mag, meen ik, wel worden afgeleid
dat het gemeenschapsrecht bij de Tswana-stammen voorshands wellicht 
nog krachtig genoeg is om het verbod van vervreemding van Bantoe
grondbezit op commerciële basis te handhaven, maar dat met de steeds 
toenemende commerciële gerichtheid van de Tswana - welke een 
feit is - de tijd toch nadert waarop deze, als een beklemming gevoelde, 

46) Vgl. N.L.T. in the B.P.; bIl. 151-152 en 178-179. 
'47) BI. 152; voor de aanhaling die daarop volgt, bI. 178. 
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beperking in toenemende mate omzeild of doorbroken zal worden en 
de Tswana-bezitter zich een allengs grotere mate van vrijheid in de 
beschikking over zijn grond zal veroveren. 

4. Het Bantoe-bezitrecht blijft, eenmaal op den grond gevestigd, 
voor de bezittende groep voortbestaan zolang haar deelgenootschap in 
het betrokken beschikkingsgebied -voortduurt. Ook wanneer de bezitter 
tijdelijk het gebied verlaat duurt zijn Bantoe-bezitrecht - ofschoon 
verzwakt - nog voort; bij permanente verlating van het gebied echter, 
vervalt het bezitrecht (bIl. 78 e.v.). 

5. Het Bantoe-bezitrecht is niet gebonden aan de persoon van de 
leden van de groep welke door ontginning of overdracht het bezitrecht 
verwierf, maar wordt voortgezet door ere wettige afstammelingen - als 
regel in mannelijke lijn - van hem die het bezitrecht verwierf. 
In het gemeenschappelijk grondbezit van kraalcomplex of huisgezin 
volgen, na het overlijden van een gezinshoofd dat op het beschikkings
gebied gevestigd bleef of slechts tijdelijk afwezig is, van rechtswege 
op diens zoons (bij de Tswana soms ook dochters) , om in dè plaats 
van 'den overledene diens deelgenootschap in het grondbezit voort te 
zetten; tenzij, natuurlijk, aan het kind reeds eerder, bij wijze van 
toescheiding, een portie is toebedeeld (bI. 64) 48). Nadere bijzonderheden 
hieromtrent in hoofdstuk VIII. 

Karakter van het Bantoe-bezitrecht 

In het dagelijks leven vertoont het Bantoe-bezitrecht tegelijkertijd 
de zo juist beschreven positieve trekken van een geïndividualiseerd en 
eigen recht op den grond èn die . eerder genoemde beperkingen van 
communen aard welke aan dat recht inhaerent zijn als gevolg van het 
daarin doorwerkend gemeenschapsrecht. Daardoor is het Bantoe
bezitrecht een zonderlinge mengvorm: het sterkst ontwikkelde individuële 
recht op den grond, dat echter in hoge mate commuun gekleurd blijft. 
Voor den Bantoe zal het opvallende aan dit recht ongetwijfeld zijn 
individueel karakter zijn, waarvan het - in tegenstelling tot zijn 
commune keerzijde - "reeds" zo verrassend doet blijken; voor ons 

48) Evenmin als in het Indonesisch adatrecht - vgl. Het Adatrecht van 
N.-Indië I; bIl. 593 e.v. -, is in het Bantoerecht reeds sprake van een erfrecht 
en vererving in onzen technisch juridischen zin, van een wettelijk erfdeel in 
den vorm van een vaste, in een breuk uit te drukken en opeisbare erfportie of 
van testamentaire beschikkingen. Zoals men ziet wordt in den tekst dan ook 
de voortzetting van het Bantoe-grondbezit beschreven als een opvolging van de 
afstammelingen in het bezit. 
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echter die gewoon zijn te denken in termen van ons sterk individua
listisch eigendomsrecht, ligt het frappante aan ' het Bantoe-hezitrecht 
juist in zijn "nog steeds" overwegend commuun karakter. 

In de praktijk is die tegenstelling verzoend en geschiedt de uitoefening 
van het Bantoe-bezitrecht op een voor den Bantoe volkomen logische 
en bevredigende wijze. Alle Bantoe zijn er diep van doordrongen dat 
de woongronden en bouwvelden die zijzelf of hun voorgeslacht hebben 
ontgonnen en die zij dikwijls reeds geslachten lang occuperen hun 
"eigen" gronden zijn, onaantastbaar voor ieder ander en zelfs voor hun 
hoofden, en bestemd om op diezelfde voet door hun nageslacht bezeten 
te worden - en toch is b.v. iedere Zoeloe er even diep van doordrongen 
dat het vanzelfsprekend is dat zijn "klipzwaar" bezitrecht eenvoudig 
ophoudt te bestaan als op die . plaats een kraal en bouwvelden van 
zijn stamhoofd of wijkhoofd gevestigd moeten worden; of de Tswana
bezitter dat zijn erf of bouwland zonder meer plaats maakt voor een 
boorgat en drinkplaats voor vee van de hele gemeenschap; allemaal 
omdat het deel uitmaakt van de vaste rechtsovertuiging van een ieder 
dat de kraal van een stamhoofd of het vee van een hele streek een 
wijder en meer dwingend belang vertegenwoordigt dan zijn gezinshelang, 
zijn Bantoe-recht. En hetzelfde geldt voor de gehele rij van boven 
opgesomde heperkingen van het bezitrecht. 

Even duidelijk vindt men de synthese van die tegengestelde beginselen 
terug indien men speciaal let op het subject van het Bantoe-hezitrecht 
.( de groep als bezitter) . en op het object van dit recht (het collectieve 
grondbezit) . Vari elk van deze punten een korte verduidelijking. 

Bij de relatief nog sterker commuun gerichte Zoeloe is het bezitrecht 
in handen van het kraalcomplex, hij de reeds meer individueel gerichte 
Tswana van het huisgezin; bij beiden dus reeds in handen van de 
kleinste organische groep welke het - als uitkomst van een proces van 
differentiëring - binnen het stamverband tot zelfstandigheid bracht; 
maar bij beiden - thans als gevolg van tezelfdertijd ook opererende 
commune factoren - toch nog steeds (bij de Tswana als regel) in 
handen van een groep. Inderdaad is bij de Tswana het proces van 
individualisering van het bezitrecht nog een stap verder voortgeschreden 
omdat bij wijze van uitzondering, zoals Schapera vermeldt 49) , "It is 
now possible for unmarried men to acquire field in their own right. ... 
The introduction of the plough and of a market for crops provided 
both the opportunity and the stimulus for unmarried men to cultivate 
their own fields instead of merely helping their parents." Wel is het 
aantal zodanige uitzonderingen nog zeer gering en zijn het nog hoofd
zakelijk rijkeluiszoons die aldus met behulp van bedienden of met 
loonarbeid, den grond voor zichzelf bewerken, maar het feit bestaat 

49) Zie N.L.T. in the B.P.; bI. 136. 
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dat zuiver individueel Tswana-bezit van grond zijn intrede deed en -
zij het ook als uitzondering - blijkbaar als wettigen vorm is aanvaard. 

Ook beschouwd van de · kant van den grond, het object van het 
Bantoe-bezitrecht, springt het commuun of collectief karakter van dit 
grondbezit in het oog, terwijl de daarin onmiskenbaar ook reeds aan
wezige individuële tendenzen veel minder opvallend zijn. Het grondbezit 
(of hier juister "grondvermogen" 60) van kraalcomplex of huisgezin 
bestaat uit een aantal , vaak zeer verspreide, stukken woongrond en 
bouwland, maar vormt bij Zoeloe en Tswana nog steeds één collectief 
geheel. Daarvan worden door het kraal- of gezinshoofd dat den grond 
beheert weliswaar aan elk der groepsgenoten naar behoefte een of meer 
grpndstukken in gevestigd gebruik toegewezen, maar de eenheid van 
dit collectieve grondbezit wordt daardoor niet aangetast 61). De 
individuële tendenzen binnen dit collectieve grondvermogen vallen pas 
op zodra men let op het proces van opbouwen ontbinding, waaraan 
het grondbezit - even zeer als de bezitttende groep - bij voortduring 
onderhevig is. Elk gezin dat tot stand komt krijgt uit het (oude) 
collectieve grondvermogen zijn eigen gronden in gebruik toegewezen; 
wat den grondslag vormt van zijn eigen gezinsvermogen (in grond). 
Naar mate het gezin zich ontwikkelt neemt ook dit gezinsvermogen -
steeds als onderdeel van het grote oude grondvermogen - in omvang 
toe, tot het bij de Zoeloe als eigen collectief grondvermogen van een 
ontluikend kraalcomplex en hij de Tswana van een gevestigd jong 
huisgezin zijn volle wasdom heeft bereikt en daarmede het oude 
collectieve grondvermogen ook a.h.w. zijn "optimum" heeft overschreden 
en rijp is voor ontbinding. Dan zet, als gevolg van inhaerente 
individualiserende factoren , een proces van differentiëring in waarbij 
- correlaat aan de zelfstandig wording van de samenstellende onderdelen 
van het (oude) kraalcomplex of het (oude) Tswana huisgezin - het 
(oude) grondvermogen van lieverlee uiteenvalt in de porties van gronden 
zoals deze bij die - zelfstandig geworden - samenstellende onderdelen 
van de bezittende groep in gebruik zijn. Intussen, terwijl hier individuali
serende factoren dus reeds werkzaam zijn om ieder collectief grondbezit 
te zijner tijd te ontbinden· in zijn geleidelijk zelfstandig wordende 

(0) Ofschoon niet geheel bevredigend, schijnt de term " grondvermogen" 
(d.i. vermogen in grond) toch juister dan "grondbezit" voor die gevallen 
waarin de collectiviteit van gronden ter beschikking van het kraalcomplex ook 
stukken grond insluit waarop het alleen een voorkeurrecht en nog geen bezit
recht heeft . 

lll) Inbreuk daarop maken slechts de gevallen van toescheiding van bouw
velden aan zoons; welke grond dan afgescheiden en het zelfstandig gezinsbezit 
van het jonge huisgezin wordt. Dan blijft in elk geval de rest van het collectief 
grondvermogen als eenheid gehandhaafd. 
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onderdelen, ziet men dat anderzijds de commune tendenzen in dit 
grondbezit nog steeds zo overwegend zijn dat diezelfde uit het oude 
collectieve bezit gedifferentiëerde en zelfstandig geworden onderdelen 
inmiddels - elk op zijn beurt - al weer bezig zijn tot een nieuw 
collectief grondvermogen (van de jongere generatie) uit te groeien, 
precies zoals dat bij de vorige generatie het geval was. En zo gaat 
het proces van gelijktijdigen opbouwen ontbinding in het grondbezit 
(bij de Zoeloe nog meer opvallend dan bij de Tswana) ononderbroken 
voort. 

Bantoe-bezitrecht en Eigendomsrecht 

Boven is opgemerkt dat het Bantoe-bezitrecht te vergelijken is met 
het eigendomsrecht van ons eigen rechtsstelsel. De gelijkenis bestaat 
daarin dat in beide rechtstermen tot uitdrukking wordt gebracht het 
sterkste "eigen" recht (op den grond) dat het rechtssubject verwerven 
kan. Het verschil tussen de beide rechtsinstituten, naar inhoud en naar 
karakter, is echter hemelsbreed. Eigendom en eigendomsrecht zijn in 
het Nederlandse (en èven goed in het hier geldende Romeins-Hollandse) 
recht specifieke rechtstermen met een geijkten inhoud en een technische 
betekenis welke men uit de wet en rechtsgeleerde handboeken kan 
aflezen, terwijl dit recht door en door individualistisch van karakter is. 
Voor de Bantoe is dit sterkste "eigen" recht echter - zoals boven werd 
uiteengezet - veel beperkter van inhoud en nog overwegend commuun 
van aard. Reeds deze verschillen zijn voldoende om een aparte onder
scheidende term voor dit recht van de Bantoe te rechtvaardigen en 
dan, naar analogie van Van Vollenhovens "Inlands bezitrecht" voor 
den Indonesiër 52,1, hier te spreken van een Bantoe-bezitrecht. 

62) Zie Het Adatrecht van N.-I. I; bn. 197-198 en 612. 
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HOOFDSTUK VII 

Ontstaan van het Bantoe-bezitrecht - Begrenzing van het Bantoe-bezit 

Het Bantoe-bezitrecht op grond kan ontstaan: 
I . door de ontginning van een nog woest deel van het beschikkings

gebied, of de occupatie van een tevoren reeds ontgonnen stuk grond 
dat nadien in het vrij beschikkingsgebied is teruggevallen - welke 
ontginning of oCl:upatie echter steeds gedekt moet zijn door de goed
keuring of instemming van den beheerder van het beschikkingsgebied; 

2. door de overdracht van het Bantoe-gebied door den gevestigden 
aan een nieuwen bezitter; of 

3. door toescheiding van een portie van het gezinsbezit door het 
gezinshoofd aan zijn zoons. 

Waar gesproke:n wordt van Bantoe-bezitter of bezitter houde men 
in het oog (bI. 54) dat hier als regel geen sprake is van een enkelen 
persoon maar steeds van een groep (kraalcomplex of huisgezin) als 
bezitter. Wel wordt deze groep bij iedere rechtshandeling nopens haar 
grond vertegenwoordigd door haar hoofd, den beheerder van haar 
collectief bezit, maar toch is en blijft steeds de groep als zodanig 
~ubject van het Bantoe-bezitrecht. 

Ad I. Elk gezin heeft recht op de nodige woongrond en bouwland 
en indien het hoofd van het (Z) kraalcomplex of van het (Tsw) huis
gezin in die behoefte niet kan voorzien uit het aanwezige bezit (b.v. 
een stuk braak liggende grond) of uit zijn reserve (nog woeste grond), 
dan is het de taak van kraalhoofd of gezinshoofd om bij het hoofd 
van de isiqinti of de familie-tak (c.q. de stamwijk) waaronder men 
ressorteert aan te dringen op de verschaffing van den benodigden 
grond uit het nog vrije deel van het beschikkingsgebied dat deze beheert. 
Men deelt het hoofd bij die gelegenheid ook mede op welk stuk grond 
zijn keus gevestigd is en nadat het hoofd zich vergewist heeft van de 
ligging en omvang van den begeerden grond zal hij, als het verzoek 
redelijk is en geen rechten van anderen bedreigt, zijn goedkeuring tot 
occupatie (van braak liggenden) of tot ontginning {van nog woesten 
grond) verlenen. Zodanige verstrekking geschiedt nooit rechtstreeks aan 
de persoon voor wie de grond bestemd is (b.v. aan de echtgenote 
die voor haar groeiend gezin een extra bouwland nodig heeft; aan 
een nieuwe echtgenote voor eigen erf of houwveld; aan den" zoon die 
een eigen gezin sticht of den zoon of dochter die oud genoeg geworden 
is om met een eigen bouwveld in het onderhoud van het gezin bij te 
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dragen), maar steeds aan het hoofd van het kraal complex of het huisgezin 
onder wiens gezag die persoon staat en ten behoeve van die groep. 
Als beheerder van het collectieve grond vermogen wijst hij dan aan het 
betrokken lid den benodigden grond in gebruik toe. 

Waar geschikte grond schaars wordt en onderlinge wedijver een 
vruchtbare bron voor moeilijkheden en geschillen vormt (zoals bij de 
Zoeloe en vele andere volken), kent het Bantoerecht allerlei voorzieningen 
om die onregelmatigheden te voorkomen. Zo kent het Zoeloerecht aan 
het kraalcomplex van rechtswege een voorkeurrecht toe op den woest en 
grond van het heschikkingsg,ebied in zijn onmiddellijke omgeving (bI. 81), 
en ook een ander rechtsmiddel, dat kraalgenoten die hun keus vestigden 
op een stuk grond builen dat natuurlijk uithreidingsgebied voor moeilijk
heden vrijwaart, nl. de opzettelijke vestiging van een voorkeurrecht (van 
anderen aard) daarop, door het aanbrengen van de gebruikelijke tekens. 

De drie vormen van het voorkeurrecht komen uitvoerig ter sprake 
in hoofdstuk IX. In dit verband wil ik er alleen op wijzen (1) dat 
de bepaling van zijn keuze of de vestiging van een voorkeurrecht 
op den grond nooit een doel op zichzelf is maar steeds een aanloop 
tot de (latere) vestiging van het Bantoe-bezitrecht op dien grond, zodat 
de aspirant-bezitter ook steeds van zijn keus mededeling heeft te doen 
aan den beheerder van het beschikkingsgebied en diens goedkeuring 
behoeft, onverschillig of de begeerde grond deel uitmaakt van het 
natuurlijk uitbreidingsgebied van de kraal en deze daarop van rechtswege 
een voorkeurrecht bezit, dan wel daarbuiten ligt en daarop opzettelijk 
een voorkeurrecht wordt gevestigd; (2) dat in beide gevallen de 
grenspunten van den hegeerden grond duidelijk worden aangegeven en 
het hoofd ter plaatse beoordeelt of het verzoek redelijk is en aan 
belangen of rechten van anderen geen schade zal doen en (3) dat 
de goedkeuring van het hoofd steeds in de eerste plaats . ziet op de 
ontginning die later volgen zal en de bedoeling heeft het Bantoe
bezitrecht (door die ontginning gevestigd) te sanctioneren; zij het ook 
dat een aspirant-bezitter door het fiat van het hoofd, verleend bij 
gelegenheid van de vestiging van zijn voorkeurrecht, meteen diens sanctie 
verkrijgt op dit voorkeurrecht en :....- veilig tegenover aspiraties van 
derden - rustig de gelegenheid voor ontginning kan afwachten. 

Bij de Tswana-stammen van het Protectoraat is in dit opzicht de 
toestand anders. Daar hier alle woongrond en bouwland geconcentreerd 
is in aparte arealen, als regel iedere stamwijk voor beschikkingsgebied 
aangewezen kreeg ' een eigen, beperkt en begrensd brok van elk van deze 
beide arealen en de familie-takken op haar beurt weer binnen deze 
brokken zeer beperkte begrensde kavelingen van woongrond en bouwland 
als eigen beschikkingsgebieden toegewezen kregen, is het ook zeer begrij
pelijk dat bij deze stammen al heel weinig keuze bestaat voor een huis
gezin dat een extra erf of een extra bouwveld nodig heeft, en geen 
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aanleiding tot het vestigen van een voorkeurrecht om zich tegenover 
derden veilig te stellen. Schapera maakt van dit voorkeurrecht als 
inleiding tot het Bantoe-bezitrecht dan ook nergens melding en waar 
hij beschrijft hoe het Tswana-bezit tot stand komt door ontginning 53) 
kan hij volstaan met de korte mededeling dat de beheerder van het 
beschikkingsgebied den aanstaanden bezitter de grenzen van zijn 
toekomstig erf of bouwland aanwijst ; te juister tijd gaat deze dan tot 
ontginning over. 

Bij verschillende ~chrijvers treft men de voorstelling aan , dat het 
Bantoe-bezitrecht tot stand komt door de rechtshandeling van het hoofd 
die den grond aan een bepaalden persoon toewijst. Deze voorstelling 
steunt op de praemisse dat "alle grond toebehoort aan het hoofd" (bI. 15) 
en is even onjuist als de praemisse zelf. Al is die medewerking van het 
hoofd ook overal een onmisbare voorwaarde voor 'de,' totstandkoming 
van het Bantoe-bezitrecht, zij is ',in wezen slechts een administratieve 
beheers daad en het is de reële en concrete ontginning van den grond 
welke voor den rechtmatigeri ontginner dat recht tot stand brengt. Het is 
deze daadwerkelijke en voor een ieder aanschouwelijke omvorming van 
een stuk woest en grond in een erf of bouwveld, deze scheppingsdaad 
van den ontginner, welke op zijn schepping als het ware het blijvend 
stempel van zijn persoonlijkheid drukt (deze tot zijn "eigen" maakt) en 
tussen hem en zijn schepping een zo hechte rechtsbetrekking doet ontstaan. 

Dat dé aanwijzing of toewijzing verricht door het hoofd niet het 
rechtscheppende feit is, blijkt overigens afdoende daaruit dat die 
bemoeienis van het hoofd onder omstandigheden geheel ontbreekt. Bij 
verschillende Bantoe-volken van Zuid-Rhodesië b.v. (4), waar grond nog 
overvloedig is, vestigt de aanstaande ontginner - om zich tegenover 
groepsgenoten veilig te ~tellen - zonder enige medewerking of voor
kennis van het hoofd zijn voorkeurrecht op den door hem begeerden 
grond en gaat hij op eigen gezag later tot ontginning over. Wel bestaat 
hier ook het traditionele beheer van het hoofd over het beschikkings
gebied, maar het is er nog oppervlakkig en speciaal bedacht op agressie 
van buiten; voor bemoeienis met de interne grondhuishouding bestaat 
hier nog geen aanleiding. Bij de Bantoe-volken van de Unie en omgeving 
is dat anders. Daar is geschikte grond wel schaars geworden en werd 
het zaak met den beschikbaren voorraad zuinig om te springen en 
noopten bovendien de verscherpte concurrentie met daaruit voort
spruitende moeilijkheden op het beschikkingsgebied het beheer van het 
hoofd te intensiveren, en wel speciaal met betrekking tot de interne 
grondhuishouding. Werd zodoende het recht van beheer van het hoofd 
in de Unie en omgeving verscherpt, nergens werd het recht van de 

53) N.L.T. in the B.P. bI. 81 (voor woongrond) en bI. 173 (voor bouwland). 
(4) Nog ongepubliceerde aantekeningen van Holleman Jr. 
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groepsgenoten tot ontginning van den benodigden grond aangetast. Het 
hoofd beoordeelt en beslist niet óf een groepsgenoot dat recht al dan 
niet heeft (en bij gevolg verleent hij ook niet het Bantoe-bezitrecht), 
maar hij beoordeelt en beslist alleen of de aan hem voorgelegde keuze 
van een stuk grond de huidige of toekomstige uitbreidingsbelangen van 
andere gezinnen bedreigt of schaadt en heeft dan - omdat hij de 
belangen van alle groepsgenoten gelijkelijk op het hart draagt - het 
recht om naar bevinding het verzoek toe te staan of af te wijzen. 
Steeds is de beschikking van het hoofd een administratieve beheersdaad 
die aan het ontginningsrecht van den groepsgenoot niet te kort doet; 
hoogstens dit recht in het belang der gemeenschap tot redelijke proporties 
terugbrengt. In de voorstelling van de Bantoe heeft deze medewerking 
van het hoofd bij de vestiging van het Bantoe-bezitrecht nog een anderen, 
dieperen zin. Het hoofd is bij uitstek het orgaan van de rechtsgemeen
schap; hij vertegenwoordigt niet alleen de collectiviteit van groeps
genoten maar is ook a. h. w. de verpersoonlijking daarvan Ma). Waar hij 
handelt, handelt de collectiviteit en zijn toewijzing of aanwijzing is 
de rechts daad van de groep, de rechtsgemeenschap als zulks. Daarom 
vergewist het hoofd zich dan telkens van de mogelijkheid van bedreiging 
of schending van de belangen van andere groepsgenoten en daarom 
heeft de ontginning van een groepsgenoot die gedekt is door de 
toestemming van het hoofd tevens de sanctie van de gehele groep en 
zal ,iedere latere reclame van een derde ijdel en misplaatst zijn. De 
ontginner is dan veilig en kan er op rekenen dat het hoofd - als orgaan 
van de groep - achter hem staat en zijn verworven recht beschut 
en hoog houdt. 

Intussen staat tegenover zodanig beheersrecht van het hoofd nog 
niet dadelijk een even volledige rechtsPlicht van de groepsgenoten om 
die medewerking van den beheerder ook in te roepen, alvorens men 
tot ontginning van den woesten grond overgaat. Bij enkele meer 
Noordelijk gelegen Bantoe-stammen b.v. bestaat zodanige rechtsplicht 
voor de groepsgenoten (nog) niet; ofschoon iedere groepsgenoot overtuigd 
is dat die medewerking van het hoofd steeds gewenst en geraden is, 
wordt zij niettemin alleen dan ingeroepen als men latere moeilijkheden 
vreest en zich daartegen veilig wil stellen - anders gaat men op eigen 
gezag tot ontginning over, in de verwachting dat alles wel gunstig 
verlopen zal en het hoofd wel zijn instemming betuigen zal. Gelaten 
aanvaardt men ook de risico van latere moeilijkheden en de kwade 
kans dat het hoofd de ontruiming van de reeds aangevangen ontginning 
gelast. Blijkbaar wordt eerst in een verder stadium van de ontwikkeling 
dit voortijdig inroepen van de medewerking van het hoofd tot rechtsPlicht 
en daarmede ook iedere ontginning op eigen gezag een onregelmatige 

Ma) Zie noot 12. 
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(en dus verdachte) of zelfs een onrechtmatige handeling. In dit laatste 
geval is het hoofd dan bevoegd tegen den nalatige disciplinair op te 
treden en - al was het alleen maar om de formele handhaving van de 
rechtsorde - de ontruiming van de ontginning te gelasten. 

Dit meer ontwikkelde stadium is niet alleen bij de Tswana maar 
ook bij de Zoeloe' reeds bereikt; zij het ook dat aan de nakoming van 
die rechtsplicht van de groepsgenoten bij de Tswana strenger de hand 
wordt gehouden dan bij de Zoeloe. Schapere vermeldt ó5) - sprekende 
over ontginningen van 7 swana buiten de voor bouwvelden bestemde 
arealen - "Occasionally, a man will himself find a tract of land that 
he would like to cultivate. He must then apply to the overseer of that 
region, or, if it is unassigned, to the Chief . . .. Should the man plough 
there without the consent of the overs eer or Chief, he will he ordered 
to leave, and, if he disoi,>eys he may he punished and removed by force." 
Ook hij de Zoeloe is het regel dat men voor iedere ontginning vooraf 
aan den beheerder van het beschikkingsgebied toestemming vraagt, 
maar ontginningen op eigen gezag komen - vooral op het natuurlijk 
uitbreidingsgebied van de kraal - herhaaldelijk voor. Deze ontginningen 
lopen dan vaak gelukkig af omdat zij door den beheerder door de 
vingers gezien (d.i. stilzwijgend gesanctionneerd) worden en zodoende 
op den duur het rustig bezit van den ontginner worden; maar het kan 
even goed gebeuren dat naburige kralen bezwaren opperen en dat het 
hoofd dan van oordeel is dat de ontginnende kraal haar uithreiding 
niet naar deze maar naar een andere zijde had moeten zoeken, de 
ontruiming gelast en eventueel den grond aan een ander kraa:Icomplex 
toewijst. 

Terwijl boven is uiteengezet dat de werkzaamheid van het hoofd 
bij de totstandkoming van het Bantoe-bezitrecht geenszins de recht
scheppende factor is, blijkt uit de zo juist in de vorige paragraaf 
beschreven gevallen dat, aan den anderen kant, ook de daadwerkelijke 
ontginning van een stuk woesten grond op zich zelf - hoezeer ook 
steunend op het ontginningsrecht van elke groepsgenoot en voor de 
Zoeloe bovendien nog op een voorkeurrecht - voor den ontginner nog 
geen Bantoe-bezitrecht op den grond vestigt. Bij de Bantoe-volken (als 
Tswana en Zoeloe) waar het beheersrecht van het hoofd ook bemoeienis 
met de interne grondhuishouding meebrengt, is die medewerking tot 
een onmisbare voorwaarde geworden en ontstaat het Bantoe-bezitrecht 
slechts door de daadwerkelijke, maar door het hoofd gesanctionneerde, 
ontginning van een stuk woesten grond. Ontbreekt aan de ontginning 
die noodzakelijke sanctie dan kan zij - zoals bij de Zoeloe - voor den 
ontginner op zijn best een tijdelijk recht op den ontgonnen grond 
vestigen (een genotrecht), dat bij gelegenheid zal moeten wijken voor het 

65) N.L.T. in the B.P.; bIl. 150-151. 
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beter recht van den groepsgenoot die zodanige sanctie wel verkreeg. 
Veel eenvoudiger is het gesteld met reeds tevoren ontgonnen en thans 

braak liggende gronden welke, verlaten of prijsgegeven door den vorigen 
bezitter, tot het vrij beschikkingsgebied zijn teruggevallen. Valt daarop 
de keuze en wordt zodanig grondstuk aan een groepsgenoot toegewezen, 
dan wordt deze door de daadwerkelijke occupatie daarvan de nieuwe 
Bantoe-bezitter. 

Ad 2. De enige vorm waarin de grond contractueel aan een derde 
in Bantoe-bezit kan worden overgedragen, is die van een schenking 
en dus om niet. Boven (bI. 52) werd hesproken de algemene bevoegdheid 
van den Bantoe-bezitter om over zijn grond te beschikken en die te 
vervreemden; hier gaat het alleen om de wijze waarop het Bantoe
bezitrecht contractueel - en dat is door schenking - tot stand komt. 
De gegevens op dit punt zijn echter schaars en schamel. Alleen wanneer 
het kraalcomplex of huisgezin meer grond bezit dan het op het ogenblik 
nodig heeft kan van een schenking sprake zijn. Ook komen voor zulk 
een schenking vanzelf de leden van het eigen kraalcomplex of huisgezin 
niet in aanmerking; aan hen wordt uit het collectieve gezinsbezit steeds 
de nodige grond in gebruiksrecht toegewezen of, als daartoe aanleiding 
bestaat, hij wijze van toescheiding een portie van den grond in zelfstandig 
bezit overgedragen (zie beneden onder 3). In aanmerking komen dus alleen 
andere groepsgenoten binnen hetzelfde beschikkingsgebied (isiqinti en 
familie-tak of C.q. stamwijk) en groepsvreemden. De schenking wordt 
verricht door het hoofd van het kraalcomplex of het huisgezin die 
beheerder is van het gezinsbeût en geschiedt dikwijls op instigatie van 
een hoger hoofd (wiens medewerking bij de transactie dan ook vanzelf 
spreekt); steeds echter in overleg met de jongere gezinshoofden in het 
kraal complex of het huisgezin. 

Wat verder de medewerking van het hoofd bij de schenking betreft 
ligt het geval anders voor groepsvreemden als voor die andere groeps
genoten. Met de schenking van grond aan een groepsvreemde hangt 
in den regel onmiddellijk samen dat deze persoon dan ook verhuist 
naar de rechtsgemeenschap waar de grond gelegen is. Aangezien nu over 
elke verhuizing overleg gepleegd wordt tussen de hoofden van de oude 
en de nieuwe rechtsgemeenschap en daarbij de vraag, of er voor dien 
persoon en zijn gezin in zijn nieuw kwartier grond beschikbaar is van 
overwegend belang is, zal ook iedere schenking van grond besfemd 
voor dien persoon door de toestemming van den beheerder van het 
betrokken beschikkingsgebied gedekt zijn. 

Voor schenkingen tussen groepsgenoten binnen dezelfde isiqinti of 
familie-tak (of C.q. dezelfde stamwijk) wijzen de Zoeloe-gegevens 56) 

56) Ongepubliceerde aantekeningen van Holleman Jr. 
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op een verplichting om zich van te voren te verzekeren van de goed
keuring van het betrokken hoofd. In hoever deze rechtsplicht ook 
nageleefd wordt en welke rechtsgevolgen bij nalatigheid intreden blijkt 
niet. Wat de Tswana betreft, maakt Schapera 57) t. a. v. bouwvelden 
melding van de verplichting om van elke schenking (en zelfs bruikleen) 
zijn buren en den beheerder (overseer) van het beschikkingsgebied in 
Iwnnis te stellen. Voorts, "the transfer should preferably be made in 
the presence of witnesses, so that they can testify, if necessary, to its 
nature and to the boundaries indicated hy the la~downer." Hier wordt 
dus enkel kennis gegeven van de (dikwijls dan reeds voltooide) schenking 
en geschiedt deze zelf (en dus ook de vestiging van het nieuwe Bantoe
bezitrecht) door den ouden bezitter op eigen gezag; weliswaar in bijzijn 
van getuigen maar zonder enige medewerking van het hoofd. De 
openbaarheid welke aan de transactie gegeven wordt door de kennis
geving aan buren en beheerder en door de aanwezigheid van getuigen 
schept de mogelijkheid voor groepsgenoten om bij den beheerder of 
in hoogste instantie bij het stamhoofd hun bezwaren voor te brengen 
indien door de schenking hun rechten geschonden zijn of bedreigd worden 
(b.v. omdat· de nieuwe bezitter een ongunstige reputatie heeft) en stelt 
- zoals Schapera uiteenzet - de beheerder of het stamhoofd in staat 
een voorgenomen schenking te beletten of, als ,de overdracht reeds 
plaats vond, deze ongedaan te maken. In stede van het stelsel van 
(preventieve) goedkeuring dat wij bij de Zoeloe aantroffen bij beide 
vormen van bezitsvestiging (ontginning en schenking) en ook bij de 
Tswana bij ontginning, vinden wij bij de Tswana-schenking dus een 
stelsel van kennisgeving, dat beschikkingsvrijheid bij schenking vooropstelt 
maar een, in beginsel repressieve, controle inschakelt om een voor de 

. goede rechtsorde schadelijke transactie te voorkomen of ongedaan te 
maken. Daar de op de groepsgenoten rustende reèhtsplicht (aanwezigheid 
van getuigen en kennisgeving aan de autoriteiten) onvoldoende werd 
nageleefd ' schijnt dit stelsel - althans bij de Ngwaketse - niet 
bevredigend te hebben gewerkt en Schapera meldt 68) dat die nalatigheid 
in 1911 het stamhoofd der Ngwaketse aanleiding heeft gegeven tot een 
decreet, waarin voorafgaande kennisgeving aan het stamhoofd van elke 
schenking en bruikleen van bouwvelden gelast wordt. 

Wat betreft de schenking van woonerven aan groepsgenoten binnen 
dezelfde stamwijk, vinden wij bij Schapera 69) deze transacties wel 
vermeld, maar mededelingen omtrent enige directe of indirecte be
moeienis van den beheerder van het beschikkingsgebied daarmede 
ontbreken. 

(7) N.L.T. in the B.P.; bI. 180. 
58) Eodem loco. 
(9) N.L.T. in the B.P.; bi. 86. 
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Ad 3. Een laatste wijze van vestiging van het Bantoe-bezitrecht op 
grond is door toescheiding 60) van een portie van het gemeenschappelijk 
grondbezit van kraalcomplex (Z) of huisgezin (Tsw), welke het hoofd 
van deze groep als beheerder van het gezinsbezit verricht ten behoeve 
van een of meer van zijn zoons bij gelegenheid van hun huwelijk (Tsw) 
of een tijd daarna (Z). Deze toescheiding heeft uiterlijk veel van een 
schenking maar is in wezen iets anders, nl. een beschikking bij het leven 
van het kraal- of gezinshoofd over een deel van het gezinsvermogen 
ten behoeve van zoons. Schapera deelt mede 61) dat de grond welke 
een zoon bij gelegenheid van zijn huwelijk - dus hij wijze van 
toescheiding - van zijn vader ontvangt aanstonds zijn Bantoe-bezit 
wordt en onder het zelfstandig beheer van dien zoon komt, terwijl 
wij m. b. t. woongrond nog vernemen dat het wijkhoofd gewoonlijk met 
de toescheiding in kennis gesteld wordt, "so th at he may satisfy himself 
that the land really belongs to the family and does not encroach upon 
the holdings of other people". Bij de Zoeloe schijnt de toescheiding en 
bezitsoverdracht gewoonlijk pas plaats te vinden na den dood van de 
moeder van dien huwenden zoon, {)mdat zij tot haar dood den grond 
in gebruik houdt. 

Er is, zoals men ziet, een groot verschil tussen deze toescheiding van 
een portie van het gemeenschappelijk gezinsbezit en de gebruikelijke 
toewijzing van een dergelijk deel van het gemeenschappelijk grondbezit 
door het kraal- of gezinshoofd aan een zoon (evenals aan een der 
andere leden van het gezin), aangezien de eerste rechtshandeling voor 
den zoon een zelfstandig Bantoe-bezitrecht en eigen beheer vestigt op 
een, uit het gemeenschappelijk bezit afgescheiden stuk woongrond of 
bouwland en de laatste rechtshandeling voor den betrokkene slechts een 
gebruiksrecht vestigt op het toegewezen grondstuk, dat bij voortduring 
deel blijft uitmaken van het collectief grondbezit van kraalcomplex of 
huisgezin onder het beheer van het . hoofd. 

Boven is slechts gewag gemaakt ván een toescheiding van grond 
aan zoons en dit schijnt ook voor de hand te liggen, omdat tot voor 
kort een ieder steevast aannam dat, met het oog op de streng vader
rechtelijke (patriliniaire) verwantenordening bij alle Bantoe-volken van 
de Unie en omgeving, alleen zoons (en nimmer dochtets) opvolgen in 
het door een overleden gezinshoofd opgebouwd gezinsvermogen en 
bijgevolg iedere beschikking over dit vermogen ten behoeve van dochters 
onbestaanbaar was. Schapera bracht echter de verrassende mededeling 62) 

60) Zie noot 45. 
61) N.L.T. in the B.P.; bIl. 81 e.v. (voor woongrond) en 150 en 173 (voor 

bouwvelden). 
62) Reeds in zijn Handbook (1938); bI. 206. Uitvoeriger echter in N.L.T. 

in the B.P.; bIl. 153-155. 
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dat bij de meeste Tswana-stammen (uitgezonderd is b.v. de Ngwatostam) 
onder omstandigheden ook dochters mogen opvolgen in het bezit 
van bouwvelden (niet van woongrond); soms zelfs bij voorkeur boven 
zoons. En dan vinden wij - waarschijnlijk verband houdend met dit 
uitzonderlijk rechtsbeginsel - verder vermeld 63) dat bij Kgatla en 
Malete een gezinshoofd aan zijn dochter als uitzet bij haar huwelijk 
een bouwveld kan meegeven (Kg. "tshimo ya serotwana" = bouwveld 
van het mandje: Mal. "tshimo ya letseIe" = bouwveld van de borst). 
Mogelijk is er aanleiding ook in deze schenking een soort van toescheiding 
aan dochters te onderkennen, al volgt ook uit de verdere beschrijving 
van Schapera dat het bouwveld eerst later - met name als er kinderen 
geboren zijn en het huwelijk stand houdt - definitief deel zal uitmaken 
van het gemeenschappelijk grondbezit van dit jonge gezin van de 
dochter, en bestemd is om - nog later - toe te vallen aan de kinderen 
van die dochter. Voorshands oefent het jonge gezin over dien grond 
slechts een gebruiksrecht uit en het bouwveld valt terug in het grond
vermogen onder het beheer van de vader-schenker indien de dochter 
kinderloos overlijdt of het huwelijk kinderloos wordt ontbonden. 

Begrenzing van grond in Bantoe·bezit 

In hoofdstuk IV is uiteengezet hoe en waarom de grenzen van de 
beschikkingsgebieden van alle rechtsgemeenschappen in den regel slechts 
vaag door opvallende terreinbijzonderheden zijn aangeduid, terwijl 
aanleiding tot scherpere terreinafbakening pas ontstaat wanneer 
ontginningen van weerszijden elkaar naderen en geschillen over grens
gebied plaats vinden. Kennelijk wordt nu dezelfde overweging welke 
weerhoudt om tot scherpe begrenzing van het beschikkingsgebied over 
te gaan - omdat deze rechtshandeling betekent het scheppen van een 
specifiek eigen en vooral exclusieve belangensfeer van de rechthebbende 
- een gerede aanleiding om die scherpe grensafbakening juist wel in 
toepassing te brengen waar het geldt grond in Bantoe-bezit. Overal 
waar eigen ontginningen elkaar raken of naderen, vindt men deze 
grondstukken door duidelijke grenzen van elkaar gescheiden, terwijl 
betreding van elkaars grond slechts met toestemming van den ander 
geschieden mag. Van alle Bantoe-volken van de Unie en -omgeving 
gewagen de gegevens van gren~en tussen gronden in Bantoe-bezit in 
den vorm van smalle stroken gras of grond die opzettelijk onontgonnen 
gelaten worden, greppels, neergelegde klippen, enz., w~lke allemaal 
ondubbelzinnig het eigen en exclusief karakter van de diverse ont
ginningen weergeven. 

Deze scherpe grensafbakening is intussen niet beperkt tot afscheiding 

63) N.L.T. in the B.P.; bil. 151 en 155. 
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van grondstukken in Bantoe-bezit maar wordt, op grond van dezelfde 
overwegingen, eveneens aangetroffen tussen stukken grond van eenzelfde 
complex van grondbezit, welke aan verschillende huisgezinnen of leden 
van die bezitteRde groep in gebruiksrecht toegewezen zijn, en zelfs om 
het stuk grond dat aan een ander in bruikleen gegeven is te onderscheiden 
en tijdelijk af te scheiden van de rest van den grondl welke de bezitter 
voor eigen bewerking aanhoudt. 

Bijzonder leerzaam voor de bedoeling van de begrenzing van het 
Bantoe-bezit is de opmerking van Holleman jr. 64) dat bij de Zoeloe 
deze gronden slechts aan die zijde(n) scherp afgegrensd zijn waar 
tegenstrijdige belangen van ontginning elkaar raken en dat de grond 
opzettelijk aan een of meer zijden niet wordt afgebakend, om zich aan 
die zijde(n)de gelegenheid voor ontginning en bezitsuitbreiding open 
te houden. Met nadruk wordt er op gewezen dat scherpe begrenzing 
van eigen grond niet alleen geschiedt om overtreding door anderen 
te beletten, maar evenzeer om de beperking aan te duiden welke de 
bezitter zichzelf binnen het beschikkingsgebied oplegt. Aan die zijde 
waar uitbreiding van bezit mogelijk blijft zal geen bezitter zichzelf 
onnodig een grens stellen. 

Vaststelling van de grenzen van het door ontginning te vestigen 
nieuw Bantoe~bezit geschiedt hij de Zoeloe bij gelegenheid dat het 
isiqinti- of isigodihoofd de groepsgenoot vergezelt naar het door hem 
begeerde stuk van het beschikkingsgebied en hem dit toestaat. Van te 
voren maakt dit hoofd zijn voornemen bekend ten einde een ieder in 
de gelegenheid te stellen op den bepaalden dag daarvan getuige te zijn 
en mogelijke bezwaren voor te brengen. Op den afgesproken dag worden 
dan van dit toekomstig bezit, in. bijzijn van een aantal personen· en 
speciaal de bezitters van naburige gronden, de grenspunten alvast ruwweg 
(in den vorm van bomen, miershopen, klippen enz.) aangewezen. Waar 
de grond aan bezit van anderen grenst moet · de grenslijn later nog 
scherp worden aangeduid; wat dan geschiedt op den eersten ploegdag, 
als met de ontginning een aanvang wordt gemaakt: In bijzijn van de 
buren-bezitters en anderen wordt dan b.v. een ploegvoor als grens 
getrokken, die door de wederzijdse bezitters ieder naar zijn zijde wordt 
uitgediept. 

Van de Tswana meldt Schapera 65) ook een aanvankelijke aanwijzing 
van grenspunten in overleg met den beheerder van het beschikkings
gebied, gevolgd door een latere, definitieve en scherpe grens om de 
ontginning (om de woonerven heiningen van takken of struiken dan wel 
lage muren en tussen de bouwvelden gewoonlijk vrije stroken). Verdere 
bijzonderheden ontbreken echter. 

64) Die Zulu Isigodi in Bantoe Studies 1941; bI. lil. 
66) N.L.T. in the B.P.; bil. 81 en 173. 
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Een laatste punt dat in dit verband nog aandacht verdient, is dat 
bezitsafbakening - in Europesen trant - door draadheiningen of een 
rij bomen, voor de Bantoe nog weer een ander begrip vertolkt dan 
de beide reeds besproken vormen. Het wekt nl. de voorstelling dat 
zodanig afgerasterd of door bomen afgegrensd stuk grond uit het 
gemene beschikkingsgebied is gelicht en aan het gezag van de betrokken 
rechtsgemeenschap is onttrokken. Houdt men dit in het oog, dan is 
het begrijpelijk dat draadheiningen Bantoerechtelijk volkomen op haar 
plaats zijn om "plaatsen" welke door den stam aan Europeanen zijn 
verkocht (bIl. 34 e.v.) en ook even begrijpelijk dat de bevordering van 
dezen vorm van grensafbakening door de blanke Administratie - in 
het belang van rechtszekerheid en bodembescherming - bij de Bantoe 
vaak op ernstige bezwaren stuit. Hierop duidt kennelijk de mededeling 
in het Rapport-Pim over Basoetoland 66): "The Basuto, hitherto, has 
resented any sort of enclosure of the land, and is most suspicious of 
fences and the planting of trees as inplying an assertion of ownership." 
Ook kwam het Bantoerechtelijk bezwaar tegen draadheiningen om 
Bantoe-bezit met het daarachter liggend motief tot uiting in de 
Bechuanaland Protectorate African Advisory Council, toen daar in 1940 
de bevordering van rechtszekerheid van grondbezit en de verbetering 
van den economischen toestand besproken werd 67). Daarvan getuigen 
de volgende uitlatingen van gezaghebbende Tswana leden: " .... the land 
belongs to the tribe and to the Chief, and you cannot expropriate some 
of it by putting a fence round it" en ook "We make fen ces .... When 
we fence the area with wire we are not following our native custom." 
Andere leden ontkenden enig Bantoerechtelijk bezwaar tegen het 
afgrenzen van eigen grondbezit met draadheiningen en ook Schapera, 
die dit punt uitvoerig bespreekt 68), deelt hun zienswijze. 

Het bovenbedoeld bezwaar geldt niet voor die stevige palissaden of 
heiningen van dorentakken waarmede men gewoonlijk afgelegen landjes 
omgeeft om het gewas te beschermen tegen vee of wilde dieren, omdat 
zulke omheining - ofschoon even afdoende als draadversperringen 
niet als grensafbakening doch enkel als een beschutting van tuin en 
gewas begrepen worden. 

66) Financial and Economic Position of Basutoland. Report of the Commis
sion appointed by the Secretary of State for Dominion Affairs, Jan. 1935 
(Cmd. 4907); bI. 136. 

67) Zie Minutes of the 21st Session of the B.P.A.A.C.; bH. 21 en 36. 
68) N.L.T. in the B.P.; bil. 126 en 174 e.v. 
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HOOFDSTUK VIII 

Het Bantoe-bezitrecht en het gebruiksrecht 

Het collectief grondvermogen van kraalcomplex of huisgezin, dat zijn 
dus dezelfde grondstukken welke door het hoofd van elk van deze 
groepen aan de individuële gezinnen of leden daarvan in gebruik zijn 
of zullen worden toegewezen, vertoont bij het Zoeloe kraalcomplex een 
iets grotere variatie dan bij het Tswana huisgezin. 

Zij zijn VOOT de Zoeloe: (1) de eigenlijke woongrond (igcege) in elke 
afzonderlijke kraal, d.i. de geëffende, hoefijzervormige strook gronds 
waarop alle hutten staan en die gelegen 1S tussen een binnenheining 
(welke de veekraal omsluit) en de huitenheining rondom de hele kraal. 
Deze woongrond is, zonder zichtbare afscheidingen, verdeeld in zoveel 
aparte erfjes als er hutten op staan en theoretisch heeft dus iedere 
hut (huis) haar eigen erfje dat zonder toestemming van de vrouw des 
huizes door personen van andere hulten niet betreden mag worden ; 
in werkelijkheid echter is op de igcege een doorgaand verkeer en 
kinderen spelen overal.. 

De veehraal zelf, het levens centrum van elke Zoeloekraal, blijft steeds 
integraal ten gebruike van de kraal als geheel en wordt dan ook verder 
buiten beschouwing gelaten. 

(2). Buiten de algemene heining van iedere individuële kraal ligt 
haar izala, een smalle kraag van grond - uit het vrij beschikkingsgebied 
van is iq inti of isigodi bij de kraal getrokken - waarop ieder huis het aan 
zijn hut en erfje aansluitend stuk gebruikt als tuintje voor tabak, 
pompoenen of andere groenten. Anders dan de eigen erfjes zijn deze 
groentetuintjes van de onderscheiden hutten wel door grensslootjes van 
elkaar gescheiden en strikt privé terrein van de vrouwen haar huis. 
Waar de izala overgaat in het vrije beschikkingsgebied (aan den 
buitenkant dus) is haar grens vaag en onzeker; ook al omdat dit terrein 
behoort tot het natuurlijk uitbreidingsgebied van de kraal, waarop deze 
een voorkeurrecht bezit (bI. 81). 

(3). Op enigen afstand van elke kraal liggen - in het vrij 
beschikkingsgebied - de eigenlijke bouwvelden (amasimu; enkv. insimu) 
van die individuële kraal, in den vorm van een of meer brokken 
bouwland voor het verbouwen van haar mais, graan en andere voedings
gewassen. Ook deze amasimu zijn opgesneden in kleinere bouwvelden, 
waarvan er aan de diverse huizen van de kraal, al naar gelang van 
hun behoefte, een of meer in gebruik zijn toegewezen. Onderling zijn 
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ook de bouwvelden van de verschillende huizen van elkaar gescheiden 
door grensslootjes om het "eigen" karakter daarvan aan te geven, en 
ook hier is de buitenrand van de amasimu slechts vaag begrensd aan 
die zijde(n) waar het bouwland verder zal worden uitgebreid en de 
kraal dus op het aangrenzend beschikkingsgebied een voorkeurrecht 
bezit. Maar de kant waar bouwgrond van andere kralen in de nabijheid 
ligt is de insimu echter scherp begrensd. 

(4). Ook vallen onder het Bantoe-bezit van het gehele kraal complex 
de hier en daar op het beschikkingsgebied braak liggende oude kralen 
(amanxiwa; enkv. inxiwa) en bouwvelden (amafusi; enkv. ifusi), die 
vroeger door een van de kralen van dit complex ontgonnen, doch 
daarna weer verlaten zijn. . 

Behalve het totaal van deze vier categorieën van ontgonnen gronden, 
van alle tot het complex behorende kralen hetwelk het collectief 
grondbezit van het ,kraalcomplex vormt, zijn er nog twee soorten van 
woesten grond die weliswaar nog niet het Bantoe-bezit van het kraal
complex zijn, maar niettemin tot zijn grondvermogen behoren omdat 
het kraalcomplex krachtens een voorkeurrecht daarop voor toekomstige 
ontginningen aanspraak heeft. Het zijn: (5) het onmiddellijk aan het 
reeds geoccupeerde woongebied en bouwland van de kralen grenzend 
deel van het beschikkingsgebied dat het natuurlijk uitbreidingsgebied 
van die kralen vormt en (6) dat deel van het reeds aan het kraal hoofd 
toegewezen woongebied en bouwland dat nog onontgonnen in reserve 
gehouden werd. 

Voor de 7swana is, zoals reeds vermeld, die verscheidenheid van 
gronden iets minder groot. Daar zijn het: (1) de woongrond voor het 
huisgezin; d.w.z. één ommuurd of omheind woonerf (lolwapa) indien 
het gezinshoofd één echtgenote heeft, of anders nog een apart woonerf 
voor elke verdere echtegenote. Op het erf wonen, in aparte hutten 
(af en toe een rechthoekig woonhuis) maar zonder enige aanduiding van 
eigen terrein op het erf, het gezin van het gezinshoofd zelf en geregeld 
nog een of meer gezinnen van gehuwde kinderen of anderen; allen onder 
het gezag van het gezinshoofd. Het verzorgde ledige voor.erf (lolwapa) 
is blijkbaar ·steeds gemeenschappelijk terrein; of er op h6t rommelige 
achtererf (segotlo, mahuri), waar gelegenheid is voor groentetuintjes, 
ooit sprake is van eigen rechten van de onderscheiden gezinnen blijkt 
uit de gegevens niet. 

De sporadische veekralen welke in de woonwijken worden aangetroffen 
behoren niet tot een bepaald erf, maar worden steeds gemeenschappelijk 
gebruikt door die gezinnen van de stamwijk (soms een familie-tak) die 
wat melkvee in de woonwijk aanhouden. 

(2). De bouwvelden (masimo; enkv. tshimo) van het huisgezin liggen 
gewoonlijk binnen hetzelfde omgrensde brok bouwland (zelf onderdeel 

429 



70 

van het meer omvattend areaal bouwland dat het beschikkingsgebied 
van de stamwijk of familie-tak is) dat het wijkhoofd of familie-takhoofd 
voor de behoeften van het huisgezin aan het gezinshoofd toewees; soms 
verspreid over twee of meer zulke brokken. De individuële bouwvelden 
door het gezinshoofd aan zijn echtgenote(s), zoons, dochters of andere 
leden van zijn huisgezin in gebruik gegeven of zelf in gebruik genomen 
zijn alle scherp van elkaar gescheiden door smalle stroken die ongeploegd 
zijn gelaten, en ieder beperkt zich strikt tot zijn eigen tshimo. 

(3). Ook de bouw velden welke te voren door een gezinslid zijn 
ontgonnen maar nu braak liggen blijven het Bantoe-bezit van het 
huisgezin. Braak liggende woongrond in bezit van het huisgezin moet 
zeldzaam zijn en kan alleen voorkomen wanneer het aparte erf van 
een tweede of volgende echtgenote na haar dood of bij huwelijks
ontbinding openvalt en weer onder het beheer van het gezinshoofd 
terugkeert. 

(4) . Ook bij de Tswana valt onder het grondvermogen van het 
huisgezin het alsnog onontgonnen deel van het hem reeds toegewezen 
bouwland dat nog in reserve gehouden wordt en waarop het huisgezin 
alleen een voorkeurrecht bezit. Van een natuurlijk uitbreidingsgebied 
van reeds gevestigd bezit en een daarop rustend voorkeurrecht van het 
huisgezin bevatten de Tswanagegevens geen enkele aanwijzing. 

Al de opgesomde grondeenheden vormen te zamen het collectief 
grondbezit of -vermogen waarover het hoofd van het kraalcomplex 
(Z) of van het huisgezin (Tsw) het beheer voert en deze beheerstaak 
brengt in de eerste plaats mee de zorg dat dit gemeenschappelijk 
grondvermogen op de meest doeltreffende en bevredigende wijze 
voorziet in de behoeften van de groepsgenoten onder zijn gezag. Daarbij 
houdt de beheerder echter steeds rekening met de belangen van gezinnen 
(bestaande of toekomstige) en niet met belangen van individuële leden 
van zijn groep. In dit opzicht is de beheerstaak van het Tswana 
gezinshoofd eenvoudiger dan die van het Zoeloe hoofd, wiens kraal
complex immers een samenstel van huisgezinnen bevat. 

Het Tswana gezinshoofd 69) moet aan zijn echtgenote of, als hij er 
meer dan een heeft, aan elk van haar en haar huis in gebruik toewijzen 
een eigen woonerf en een of meer eigen bouwvelden; ook de nodige 
bouwvelden voor de "huizen" van dochters of schoondochters of zelfs 
van niet-verwante bijwoners die, gehuwd en met hun gezinnen, tijdelijk 
op zijn erf wonen (in aparte hutten) en allen als "kinderen" onder zijn 
gezag staan. Eveneens zal hij in het belang van de voedselvoorziening 
van het algemene huisgezin aan ongehuwde werkbare zoons en dochters 
een apart bouwveld (tshimo ya ngwana) in gebruik toewijzen en, als 

69) Vgl. Schapera, N.L.T. in the B.P.; bI. 86 (voor woongrond) en bIl. 149-
150 (voor bouwvelden) . 
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hij over voldoende vrouwelijke arbeidskrachten beschikt, voor zichzelf 
een bouwveld (tshimo ya monna) reserveren om te voorzien in zijn 
persoonlijke behoeften en het nodige zakgeld. 

De beheerstaak van het Zoeloe hoofd omvat niet alleen de voorziening 
van zijn eigen enkelvoudige kraal (op zichzelf reeds een groot, samen
gesteld huisgezin) van de nodige kraalgrond en bouwvelden, maar omvat 
bovendien tot zekere hoogte diezelfde verrichtingen t. o. v. de andere, 
afgesplitste kralen van het complex gedurende het tijdperk waarin haar 
jonge kraalhoofden nog onervaren en aan het oude kraalhoofd onder
geschikt zijn. Naar mate deze dochterkralen groeien tot kraalcomplexen 
wordt het beheer van haar interne huishouding en daarmede ook van 
de onder haar ressorterende gronden van lieverlee door de eigen (jongere) 
kraalhoofden zelfstandig verzorgd. Zolang het (oude) kraalcomplex als 
eenheid nog voortbestaat blijft er echter steeds een mate van overleg 
met het oude kraalhoofd of, na zijn dood, met zijn opvolger (zijn 
"inkosana") 70) en blijven zo lang ook alle meer belangrijke beheers daden 
t. o. v. het collectieve grondvermogen van het kraalcomplex aan het 
oude hoofd (of zijn inkosana) voorbehouden. Zo blijft bij hem berusten 
- zij het ook steeds in overleg met de jongere hoofden - de toewijzing 
van braak liggende gronden of de beschikking over de woeste grond
reserve ten behoeve van groepsgenoten onder zijn gezag (zoons of 
kleinzoons die gaan trouwen, of nog een vrouw nemen en voor haar 
extra bouwgrond nodig hebben) dan wel ten behoeve van vreemden 
(izikhonzi), die in een van de kralen worden opgenomen en van bouw
velden voorzien moeten worden; evenzeer ook de vervreemding 
(schenking en toescheiding) en het in bruikleen geven van grondstukken 
die deel uitmaken van het collectief grondvermogen; het beslechten 
van geschillen over grond tussen kraalgenoten, en het contact met hogere 
hoofden voor aanvulling van den grondvoorraad of anderszins. 

De zelfstandigheid welke het jonge kraalhoofd zich mettertijd verwerft 
blijft dus in beginsel beperkt tot interne belangen van zijn eigen (zelf 
uitgroeiende) enkelvoudige kraal en dat is in casu het zelfstandig 
beheer van de gronden die eenmaal aan zijn kraal in gebruik zijn 
toegewezen. Naar mate deze kraal uitgroeit en zelf tot kraalcomplex 
wordt, wordt ook die beheerstaak belangrijker en meer omvattend; ook 
zal in de practijk een krachtig jong hoofd vaak belangen aan zich 
trekken en beheersdaden zelfstandig verrichten welke een ander gedwee 
aan het oude kraalhoofd zou overlaten; maar dat doet allemaal niet 
te kort aan het beginsel , dat gedurende het leven van het oude 
kraalhoofd (c.q. zijn inkosana) de beheerstaak van de jongere hoofden 
een plaatselijk verlengstuk blijft van het algemeen beheer van het 

70) Inkosana (verkleinwoord van inkosi: heer of hoofd) is als regel de 
oudste zoon van de hoofdvrouw (of enige vrouw) van het kraalhoofd. 
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collectief grondvermogen van het kraalcomplex, in handen van het oude 
hoofd of, na zijn dood, zijn inkosana. 

Inhoud en karakter van het gebruiksrecht 

Ofschoon aan de ene kant vaststaat dat alle grondstukken welke door 
het kraalhoofd (oud of jong) of het gezinshoofd aan de individuële 
kralen, huizen of personen (zoons of dochters) in gebruik zijn toegewezen 
onverminderd deel blijven uitmaken van het collectief grondbezit van 
het (Z)kraalcomplex of het (Tsw)huisgezin en ais zulks ook onder het 
algemeen beheer van het oude kraalhoofd of het gezinshoofd blijven, 
verkrijgt die eenheid of persoon niettemin t. a. v. de haar toegewezen 
grond de directe zeggenschap en een betrekkelijk zelfstandig eigen recht: 
het gebruiksrecht, d.i. het recht om van dien grond (woongrond of 
bouwveld) ongestoord en met uitsluiting van ieder ander het volle genot 
en profijt te hebben. De gebruikgerechtigde kraal (vertegenwoordigd 
door haar kraalhoofd) , de echtgenote (als vertegenwoordigster van haar 
huis) of de zoons en dochters behouden dan het gebruik van de hun 
toegewezen grond zolang de omstandigheden en motieven welke tot de 
toewijzing hebben geleid dezelfde blijven. Niet alleen derden zullen dat 
gebruiksrecht hebben te eerbiedigen, maar ook het kraalhoofd of 
gezinshoofd zelf mag daarop niet, willekeurig, inbreuk maken. Eén 
voorbeeld om de normen te demonstreren welke m.m. op alle gevallen 
toepasselijk zijn. Het woonerf (Tsw) of de woonruimte en hut op de 
igcege (Z) en het bouwveld (Tsw en Z) welke eenmaal voor haar en 
haar huis aan een echtgenote in gebruik zijn toegewezen mag het hoofd 
niet, zonder meer, haar ontnemen of voor een ander verruilen. Zolang 
zij in kraal of huisgezin de hoedanigheid van "echtgenote" bezit, oefent 
zij voor zich en haar huis op die gronden ongestoord het gebruiksrecht 
uit, noemt zij die met trots "haar eigen" en mag zonder haar toestemming 
niemand die gronden betreden. Wel blijft bij de Zoeloe het oude 
kraalhoofd (of zelfs een krachtig jonger kraalhoofd) , en bij de Tswana 
het gezinshoofd op grond van hun beheerrecht steeds bevoegd om, ook 
tegen den wil van de echtgenote, die mutatie tot stand te brengen indien 
een gewichtiger belang van kraal of huisgezin dit vordert, maar ook 
daartoe zal hij slechts node en zelden overgaan, en als zij zich dan 
verongelijkt voelt zal de echtgenote zich nog altijd tot den rechter 
kunnen wenden. Verliest zij echter haar hoedanigheid van echtgenote 
bij ontbinding van haar huwelijk, dan verliest zij ook ieder recht op 
den grond en zal, indien haar huis kinderloos is het kraal- of gezinshoofd 
daarover beschikken ten behoeve van een ander ; zijn er kinderen dan 
wordt het gebruiksrecht - althans van het bouwveld - t.en behoeve 
van de kinderen voortgezet door een ander huis dat de verzorging 
der kinderen overneemt. 
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In ieder geval waann het gebruiksrecht vervalt, houdt ook alleen 
die toestand van gebondenheid van het betrokken grondstuk op en is 
dit weer gewoon een (vrij) onderdeel van het collectief grondbezit van 
kraalcomplex of huisgezin onder het beheer van kraal- of gezinshoofd, 
waarover deze opnieuw beschikken mag. Het is van belang dit bijna 
vanzelfsprekend rechtsgevolg te releveren omdat daarin ook het afdoend 
bewijs ligt dat de gronden welke op de beschreven wijze aan kraal , 
huis of individuële personen worden toegewezen hun niet in Bantoe-bezît 
(of "ownership", zoals verschillende schrijvers menen) zijn verstrekt. 
Immers, zou men aannemen dat dit wel het geval was, dan zouden die 
gronden, nadat dit Bantoe-bezitrecht had opgehouden te bestaan, in al 
die gevallen onvermijdelijk moeten terugvallen in het vrij beschikkings
gebied van de rechts gemeenschap waarbinnen zij liggen en wel onder 
het beheer van het hoofd van de isiqinti of isigodi dan wel de familie-tak 
of stamwijk en dat is, zoals wij zagen, niet het geval. Al dan niet 
belast met een gebruiksrecht zijn en blijven die grondstukken steeds 
onderdelen van het collectief grondbezit van kraalcomplex of huisgezin 
onder het beheer van kraal- of gezinshoofd. 

Moet men dus de rechten welke kraal, huis en individuële personen 
op de hun aldus toegewezen gronden uitoefenen even nadrukkelijk wèl 
een zelfstandig gebruiksrecht, als niét een zelfstandig bezit recht noemen, 
toch bestaat er tussen deze beide rechten een zeer nauwe correlatie. 
Deze blijkt reeds wanneer men realiseert dat dezelfde kralen, huizen of 
personen die het gebruiksrecht uitoefenen terzelfder tijd ook de gemeen
schappelijke bezitters zijn van hun eigen gronden-in-gebruik (plus de 
rest van het collectief grondbezit). Verder ligt de correlatie daarin dat 
het gebruiksrecht a. h. w. de bijzondere gestalte is waarin een deel van 
den inhoud van het collectief uitgeoefend bezitrecht, nl. het genot en 
profijt van de bezeten gronden, voor de groepsgenoten verwezenlijkt 
wordt. Immers, de hoedanigheid van Bantoe-bezitter hebben de groeps
genoten slechts in hun collectieve gedaante van kraalcomplex of huisgezin ; 
slechts als eenheid zijn zij bevoegd als heer en meester over dien grond 
of een deel daarvan te beschikken (dat is o.a. om een deel te vervreemden 
aan derden of om, zoals in casu, binnengroeps over den grond te 
disponeren). Aangezien dit in de practijk onuitvoerbaar is, wordt die 
bevoegdheid dan ook. voor die eenheid uitgeoefend door haar orgaan, 
het oude kraalhoofd of het gezinshoofd (uit hoofde van zijn recht van 
heheer). En als het er nu op aankomt om bij die distributie van gronden 
aan de belangen en rechten der groepsgenoten op de meest bevredigende 
wijze tegemoet te komen, dan kan dat op geen gelukkiger wijze geschieden 
dan dat het oude kraalhoofd 'of gezinshoofd aan die groepsgenoten -
gedifferentieerd als zij zijn in kralen en huizen of als individuële personen 
- telkens een zodanig deel van het gemeenschappelijk grondbezit als 
ieder behoeft in vol en ongestoord genot en profijt toewijst - en dat 
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is ook juist wat aan een ieder, in den vorm van een zelfstandig 
gebruiksrecht op zijn toegewezen portie, volledig ten deel valt. 

Deze dubbele rechtstoestand houdt echter geen stand; hij heeft slechts 
zin en duurt alleen voort zolang de subjecten van het gebruiksrecht 
(kralen, huizen, kinderen) nog ondergeschikte onderdelen zijn van het 
subject (kraalcomplex of huisgezin) dat tezelfdertijd het Bantoe-bezitrecht 
over de collectiviteit van gronden uitoefent, en nog bezig zijn zich te 
ontwikkelen tot zelfstandige kraalcorriplexen of huisgezinnen. Is dit 
proces voltooid dan heeft niet alleen het oude kraalcomplex opgehouden 
een eenheid te zijn en zijn naast of in de plaats van het oude (Tsw) 
huisgezin de nieuwe zelfstandige huisgezinnen der zoons opgekomen, 
maar ook 1. a. v. den grond heeft zich een gelijke ontwikkeling voltrokken. 
De onderlinge samenhang der verkavelde porties tot één collectief 
grondbezit is verbleekt; die in gebruik toegewezen porties zijn meer dan 
een geslacht lang bij voortduring in handen gebleven van dezelfde, 
nu volwassen geworden onderdelen van het oude kraal complex (c.q. 
huisgezin) en met het ..afsterven van deze eenheid (de Bantoe-bezitter) 
zijn de zelfstandig geworden onderdelen daarvan a. h. w. opgevolgd in 
het Bantoe-bezit van die gronden, elk voor zijn portie. Naar gelang die 
dubhele rechtstoestand zijn actuële waarde en zijn redelijken zin verloor 
is ieder dus allengs van dat deel van den gemeenschappelijk bezeten 
grond dat hem in zelfstandig gebruik werd toegewezen de zelfstandige 
Bantoe-bezitter geworden. 

Zoals boven (bI. 55) echter reeds werd uiteengezet, terwijl zich hier 
een proces van individualisering in het oud collectief grondbezit voltrekt, 
is tezelf der tijd - op grond van een immanente commune drang -
de nieuwe generatie van kraalcomplexen en huisgezinnen al weer bezig 
rondom deze eerste kern van grondbezit - als ware het een nestei -
zich op haar beurt een eigen collectief en gemeenschappelijk grondbezit 
op te bouwen. 
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HOOFDSTUK IX 

De voorkeurrechten op den grond 

Een voorkeurrecht op grond kan zich voordoen in drieërlei vorm 71): 
1. als inleiding tot het Bantoe-bezitrecht; 
2. als nawerking van het Bantoe-bezitrecht en 
3. als recht tot uitbreiding van reeds gevestigd Bantoe-bezit op 

aangrenzend en nog vrij beschikkingsgebied. 
Elk van deze vormen kwam in de vorige hoofdstukken reeds terloops 

- de eersfe zelfs vrij uitvoerig (bll. 58 e.v.) - ter sprake; hier volgt 
daarvan dan een samenvattend overzicht met aanvullende bijzonderheden. 

Ad 1. Md uitzondering van de Tswana - waar daartoe geen 
aanleiding bestaat (bI. 58) - vindt men in de literatuur voor vrijwel 
alle Bantoe-volken van de Unie en omgeving gegevens die duiden op 
een staand gebruik, om zich een voorkeurrecht te vestigen op dat stuk 
van het beschikkingsgebied dat men van plan is op het geëigende tijdstip 
te ontginnen en tot zijn Bantoe-bezit te maken. . 

Bij die volken - zoals Zoeloe en Tswana - waar omstandigheden 
leidden tot het inschakelen van een meer intensieve bemoeiing van 
het hoofd met de grondhuishouding (bI. 61), werd de voorafgaande 
goedkeuring van den beheerder van het beschikkingsgebied een 
onmisbare voorwaarde voor de wettige tot stand koming van de 
ontginning en het daaruit voortvloeiend Bantoe-bezitrecht; insgelijks 
van het eventueel daaraan voorafgaand voorkeurrecht. Bij andere volken 
met een minder gecompliceerde grondhuishouding blijft iedere mede
werking van den beheerder, zowel bij de vestiging van het voorkeurrecht 
als bij de ontginning, achterwege maar blijven overigens de wijze waarop 
het voorkeurrecht gevestigd wordt en de inhoud daarvan overal volkomen 
gelijk. Overal duidt de aanstaande ontginner in het openbaar de grens
punten of de ruwe omtrek van het begeerde stuk van den woesten 
grond aan door de gebruikelijke en duidelijk waarneembare kentekens, 
zoals kepen in bomen, afgekapte takken of struiken, geknoopte graspollen 
e. d. m. Bij volken van de laatste categorie is dat voldoende voor het 
vestigen van een rechtsgeldig voorkeurrecht, bij die van de eerste groep 
komt daar dan nog bij dat hij de goedkeuring van het hoofd verkrijgt 

71) Merkwaardigerwijze ook precies dezelfde vormen welke men in het 
Indonesisch adatrecht aantreft; vgl. Van Vollenhoven, Het Adatrecht van 
N.-Indië I; bIl. 744-745. 
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nadat deze zich ter plaatse van de toelaatbaarheid van de ontginning 
heeft overtuigd. Of deze inspectie en toestemming van den beheerder 
na, voor of bij gelegenheid van het aanduiden van de grenspunten 
plaats vindt, is onverschillig en zal van plaatselijk gebruik" en van 
omstandigheden afhangen. Voor het kraalcomplex of huisgezin ten 
behoeve waarvan het gevestigd is houdt het voorkeurrecht in de 
bevoegdheid om bij voorkeur boven ieder ander tot daadwerkelijke 
ontginning van het gronds tuk over te gaan en daarvan het Bantoe
bezitrecht te verwerven. Het stelt de gerechtigde groep in staat rustig 
het meest geëigende tijdstip voor ontginning af te wachten en ook iedere 
poging van derden om zich dien grond toe te eigen af te slaan, zo nodig 
met den steun van het hoofd en zijn hof. Ook daar waar het voorkeur
recht buiten het hoofd om wettig tot stand komt op eigen gezag van 
de groepsgenoten, kan de voorkeurgerechtigde op diezelfde rechts
bescherming rekenen. 

Overal is het gebruikelijk om de gelegenheid waarbij nieuwe grond 
wordt aangevraagd uit te buiten en zich door den beheerder een groter 
stuk grond te doen toewijzen dan men onmiddellijk nodig heeft; zodoende 
wordt een reserve van woest en grond aangelegd om te voorzien in de 
behoeften van nieuwe gezinnen in de nabije toekomst. Ook bij de Tswana 
(waàr van opzettelijke vestiging van een voorkeurrecht geen sprake is) 
zien gezinshoofden er blijkbaar nog al eens kans toe zich door den 
beheerder zo veel bouwland te doen toewijzen dat zij, na ontginning 
van het dadelijk nodige, een vrij aanzienlijke reserve van woesten grond 
overhouden. In al die gevallen wordt natuurlijk op dat gedeelte van de 
toegewezen grond dat tevens ontgonnen wordt een Bantoe-bezitrecht 
gevestigd, maar op de onontgonnen reserve heeft het kraalcomplex of 
huisgezin een voorkeurrecht verworven en deze woeste grond maakt 
even goed als de grond in Bantoe-bezit deel uit van het collectief 
grondvermogen onder het beheer van het kraal- of gezinshoofd. 

Zoeven werd gezinspeeld op een begin van misbruik waartoe dit 
reserveren van grond voor toekomstige behoeften bij de Tswana leidt. 
Hierover bericht Schapera 71a) verder: "To meet the situation some 
Chiefs have adopted the rule that a man with more land than he can 
use may be required to surrender part of it to someone else, who is 
looking for a place where to plough. The owner is asked why he ió 
unwilling to give or lend the land to others, and, unless he can furnish 
an acceptable reason, he will be ordered to satisfy the applicant." Wat 
hier bijzondere aandacht verdient, is het feit dat kennelijk ook het 
voorkeurrecht op den grond (even goed als het Bantoe-bezitrecht) 
onderhevig is aan de beperkende werking van het gemeenschapsrecht 
en dat in het onderhavig geval het bijzondere belang en voorkeurrecht 

7la) N.L.T. in the B.P.; bI. 181. 
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van het huisgezin wijkt voor het meer algemene belang en recht van 
de omvattende gemeenschap (de stam), dat aan alle huisgezinnen op 
het beschikkingsgebied gelijke kansen en rechten op het bouwland 
verzekert. 

Van gelijke misbruiken bij de, minder commerciëel gerichte, Zoeloe 
bestaat geen enkele aanwijzing; daar wordt nog alle grond (woest en 
ontgonnen) waarover het kraal complex beschikt boven het quantum dat 
men nodig heeft voor het ogenblik en de naaste toekomst, op verzoek 
geredelijk geschonken of geleend aan behoeftige groepsgenoten of 
izikhonzi. 

Meermalen volgt de ontginning zo snel op de plaatsing der 
gebruikelijke tekens en de toestemming van den beheerder dat van een 
afzonderlijk voorkeurrecht naar buiten weinig blijkt en de vestiging 
van voorkeurrecht en Bantoe~bezitrecht feitelijk een voortgezette 
handeling wordt. Geschiedt die aanduiding van grenspunten ook nog 
(bI. 66) bij gelegenheid zelf van de inspe'ctie en toestemming van den 
beheerder, dan schijnt hier zelfs de toekenning van het Bantoe-bezitrecht 
rechtstreeks door het hoofd plaats te vinden. Dat dit echter niet 
het geval is werd boven (bI. 59) uiteengezet en dat ook hier sprake is 
van een (voorbijgaand) voorkeurrecht blijkt uit het voortbestaan van 
een voorkeurrecht op de eventuële rest van de bij die gelegenheid 
toegewezen grond, welke onontgonnen in reserve gehouden wordt. 

Ad 2. Het tweede voorkeurrecht openbaart zich als nawerking van 
het Bantoe-bezitrecht en hangt ten nauwste samen met het meer reëel 
en concreet karakter dat, voor de Bantoe, de rechtsbetrekking bezit welke 
door de ontginningsdaad tussen de ontginner-bezitter en zijn schepping, 
de voltooide ontginning tot stand komt (bI. 59). Terwijl naar westerse 
rechtsbeschouwing de rechtsbetrekking die tussen den ontginner en zijn 
ontginning tot stand komt enkel van abstracten aard is, houdt voor 
de Bantoe die rechtsbetrekking zonder twijfel ook reeds een zodanig 
abstract element in maar bestaat zij voor hem toch in de eerste plaats 
in dat uiterlijk waarneembare element, dat hij ziet hoe de voltooide 
ontginning door 'haar (gecultiveerd) voorkomen steeds de scheppingsdaad 
der ontginning weerspiegelt en a. h. w, blijft getuigen van den ontginner, 
die daarop het blijvend stempel van "zijn eigen" drukte. Dit overwegend 
concreet en visueel karakter van de rechtsbetrekking waarmede de 
Bantoe in de eerste plaats rekening houdt heeft dan ook tot gevolg dat 
voor hem die rechtsbetrekking in het algemeen onverminderd voortduurt 
zo lang als de sporen van de ontginning herkenbaar zijn en de herinnering 
aan den ontginner voortbestaat, en dat het in het bijzonder zelfs 
mogelijk is dat die rechtsbetrekking nog voortduurt nadat de ontginner 
(of zijn nazaat) zijn ontginning voor goed heeft prijsgegeven en zijn 
bezitrecht dus heeft opgehouden te bestaan. Deze rechtstoestand - waar-
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over aanstonds meer - komt dan hierop neer dat de rechtsbetrekking tot 
den grond, aanvankelijk een Bantoe-beznrecht, na de prijsgeving voor 
de ontginner en zijn nazaten blijft voortbestaan in den vorm van een 
voorkeurrecht. 

Wel de eenvoudigste consequentie van de boven uiteengezette Bantoe
rechtelijke gedachte is deze, dat ' de door ontginning eenmaal gevestigde 
rechtsbetrekking onverzwakt voortduurt wanneer de ontginner (op het 
gebied aanwezig) zijn grond braak laat liggen; dan mag geen groeps
genoot of hoofd over dien grond beschikken dan met -zijn toestemming 
en hij mag de bewerking hervatten zodra hij dat verkiest. Hier is echter 
geen enkele aanleiding de rechtsbetrekking tot den grond anders te 
construeren dan als een Bantoe-bezitrecht ; van een voorkeurrecht is nog 
geen sprake. 

Anders wordt het geval indien de bezitter het beschikkingsgebied 
tijdelijk of voor goed verlaat en zijn grond zonder enige voorziening 
(als in bruikleen bij een verwant of ander) achterlaat. Bij de Zoeloe 
komt dan wel heel duidelijk tot uiting dat zelfs een tijdelijke verlating 
van het gebied tot gevolg heeft dat het Bantoe-bezitrecht verzwakt en 
het latente gemeenschapsrech zich in diezelfde mate weer actief doet 
gelden. Of het hoofd van zijn bevoegdheid om dien grond aan een 
anderen groepsgenoot toe te wijzen gebruik zal maken is geheel aan 
zijn beleid overgelaten en zal van omstandigheden afhangen (b.v. 
grondschaarste en de verwachte duur van de afwezigheid) . Gaat hij 
daartoe over dan lijdt het geen twijfel of de nieuwe occupant ver~rijgt 
op de hem toegewezen grond een Bantoe-bczitrecht. Vermoedt de 
beheerder dat de afwezigheid van den ouden bezitter en bijgevolg ook 
het hezit van den nieuwen bezitter slechts van tijdelijken aard zullen 
zijn, dan dient hij de laatste daarvan in kennis te stellen; maar of hij 
dit al doet of nalaat, steeds duurt het Bantoe-bezitrecht van den nieuwen 
bezitter ongestoord voort tot de oorspronkelijke bezitter of een van zijn 
afstammelingen zich weer mocht aanmelden en bij den beheerder een 
beroep doet op zijn destijds door de ontginning gevestigde "klipzware" 
rechtsbetrekking tot den grond. Hier botsen de rechten van de 
oorspronkelijke en de nieuwe bezitters, maar in ieder geval zal de 
beheerder de aanspraken van de eerste bij voorkeur laten gelden boven 
die van de laatste. Indien het betreft een nieuwen bezitter die van 
den aanvang af kennis droeg van het tijdelijk karakter van zijn bezitrecht 
is er geen moeilijkheid omdat deze dadelijk zwichten zal, en dan kan 
men redeneren dat een tijdelijk verzwakt maar weer opgeleefd Bantoe
bezitrecht zegevierde over een tijdelijk en dus onvolkomen Bantoe
bezitrecht. In die gevallen echter waarin de nieuwe bezitter geen kennis 
kreeg van het tijdelijk karakter van zijn recht (ook b.v. omdat de oude 
bezitter zonder kennisgeving aan het hoofd vertrok en lange jaren 
weg bleef) en geacht moet worden volwaardig Bantoe-bezittter te zijn, 
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is de rechtspositie niet zo eenvoudig. Hier botsen twee gelijkwaardige 
Bantoe-bezitrechten en toch zal de beheerder van het beschikkingsgebied 
steeds zijn uiterste best doen Dm aan de aanspraken van den oorspronke
lijken bezitter (of zijn nazaat) tegemoet te komen en den nieuwen bezitter 
met een ander stuk grond tevreden te stellen. Hier bespeurt men reeds 
dat er naaSt het Bantoe-bezitrecht nog een andere factor in het spel 
is, en ontkomt men niet aan ae conclusie dat het een, aan die "klipzware" 
rechtS/betrekking ontleend, voorkeurrecht is dat de doorslag geeft, of 
wellicht zelfs de enige beslissende factor is. 

Het duidelijkst (en dan ook zonder twijfel) treft men dit voorkeurrecht 
in Zoeloeland aan 72) in die gevallen waarin de hezitter den heheerder 
bij zijn vertrek mededeelt dat hij niet terugkeert en op zijn gronden 
verder geen prijs stelt; dus onvermijdelijk ook zijn Bantoe-bezitrecht 
daarop verliest. Holleman jr. haalt verscheidene voorbeelden aan van 
afstammelingen van dergelijke ontginners die zelfs na vijftig jaren weer 
in hun oude isigodi zijn teruggekeerd en de gronden die hun vaders 
voor goed hadden prijsgegeven hebben teruggekregen, ofschoon deze 
gedurende al dien tijd door de nieuwe bezitters bewoond en bewerkt 
waren. Hier is zeker geen andere rechtsconstructie mogelijk dan dat de 
oude door de ontginning geschapen rechtsbetrekking ook na de prijsgeving 
van den grond (en het tenietgaan van het bezitrecht) in den vorm van 
een voorkeurrecht is blijven voortbestaan ten behoeve van de ontginners 
en hun afstammelingen, en dat dit recht meer gewicht in de schaal 
legt dan een nieuwbakken Bantoe-bezitrecht. Intussen slaagt niet iedere 
terugkerende oud-ontginner in de verwezenlijking van zijn aanspraken. 
Wanneer b.v. de gewenste gronden thans in bezit zijn van een zo 
aanzienlijken bezittter of van een zo talrijke groep, dat de ontneming 
daarvan of de verschaffing van nieuwe gronden grote moeilijkheden 
in de huishouding van de rechtsgemeenschap dreigt te veroorzaken en 
de beheerder deze niet aandurft , of - in het algemeen - de voorziene 
moeilijkheden zwaarder wegen dan het helang verbonden aan het herstel 
van den voormaligen bezitter in zijn oud grondbezit, onder zulke 
omstandigheden zal de beheerder den oud-bezitter moeten teleurstellen. 
Deze uitzonderingen loochenen niet het bestaan van een voorkeurrecht. 
Zij tonen alleen aan dat dit recht geen absoluut karakter bezit 
(afdwingbaar tegenover welk belang dan ook) maar in zijn gelding 
beperkt wordt door het gemeenschapsrecht (evenals het Bantoe-bezitrecht 
(bI. 48) en het voorkeurrecht van de eerste soort (bI. 76)), lI:odat dit 
voorkeurrecht dan ook bij gelegenheid als vanzelfsprekend wijkt voor 
belangen en rechten welke, getoetst aan het gemeenschapsbelang, van 
hogere orde zijn. 

Voor de T sw(lfla komt het beeld van dit voorkeurrecht minder 

72) Ongepubliceerde aantekeningen van Holleman Jr. 
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duidelijk naar voren .. Schapera ontkent het bestaan van dit recht zelfs 
nadrukkelijk, maar er is aanleiding de juistheid hiervan te betwijfelen 
en uit zijn eigen niet altijd even heldere gegevens af te leiden dat dit 
voorkeurrecht toch in verschillende gevallen bij de Tswana voorkomt. 

Uit Schapera's uitvoerige mededelingen in zijn boek van 1943 73) volgt 
dat bij tijdelijke afwezigheid van den bezitter uit het beschikkingsgebied 
diens bezitrecht op zijn verlaten erf geen beperking van de zijde van het 
gemeenschapsrecht ondervindt, want de beheerder beschikt niet opnieuw 
over den achtergelaten grond ten behoeve van een derde en na terugkeer 
hervat de bezitter eenvoudig weer zijn tijdelijk onderbroken bezitrecht. 

"In old Tswana law", zegt Schapera, golden deze zelfde rechts
beginselen ook - bij alle stammen - voor bouwvelden; wat thans nog 
alleen het geval is bij de Kgatla, Malete en Tlokwa. Bij de andere 
stammen noopte grondschaarste tot beknotting van het bezitrecht nopens 
bouwvelden van (zelfs tijdelijk) afwezige bezitters. Daar is de beheerder 
van het beschikkingsgebied bevoegd geworden weer - en zelfs voor goed 
- over het achtergelaten bouwveld te beschikken en rest den, later 
terugkerenden, aanvankelijken bezitter geen enkel recht om zijn voor
malig bezit terug te V'Orderen. Eenzelfde rigoureuze herleving van het 
gemeenschapsrecht vermeld Schapera ook voor alle stammen wanneer de 
bezitter van erf of bouwveld geacht wordt het beschikkingsgebied perma
nent verlaten te hebben of zijn grond heeft prijsgegeven ; ook dan is de 
beheerder niet aH een bevoegd den grond voor goed aan een derde toe te 
wijzen, maar er is evenmin sprake van enig recht van den terugkerenden 
bezitter om zijn voormalig bezit weer op te vorderen uit handen van den 
nieuwen bezitter. 

Twijfel aan de juistheid van een zo stellige en algemene ontkenning 
van het bestaan van dit voorkeurrecht bij de Tswana rijst al (1. o. v. 
woonerven) als men zich rekenschap geeft van het merkwaardig ver
schijnsel dat Schapera constateert maar nalaat te verklaren, dat "It is by 
no means uncommon to see in all the towns and larger villages many 
ruined or derelict huts or dwellings (d.z. woonerven), whose owners 
have either died out or gone away, and which have ever since remained 
unclaimed and unoccupied." Reeds hier vraagt men zich af of de reden 74) 

73) N.L.T. in the B.P.; bil. 101 e.v. (voor woongrond) en 177 e.v. (voor 
bouwland). 

74) In de woorden zo juist in den tekst aangehaald bevestigt Schapera voo!' 
"all the towns and larger villages" het verschijnsel dat door zijn berichtgever 
Mackenzie (dien hij citeert) op kleinere schaal (alleen voor Tlokwa en Malete) 
was vermeld. Mackenzie zelf oppert als reden de mogelijkheid dat de bevolking 
- omdat het in een vroeger tijdperk gebruikelijk was zijn doden op ei·gen erf 
te begraven - ook nu nog een verlaten erf schuwt als de begraafplaats van de 
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niet deze is, dat die erven, zoals zij daar liggen met hun oorspronke
lijke hutten, nog zo sprekend getuigen van de ontginners, en de 
rechtsbetrekking tussen het ontginnersgeslacht en het woonerf nog zo 
sterk wordt beleefd dat het gemeenschapsrecht hier geen kans heeft 
zich te laten gelden, en de beheerder er niet over denkt den grond 
opnieuw uit te geven, doch gelaten afwacht dat de oude bezitter of een 
afstammeling zijn voorkeurrecht (of bezitrecht) doet gelden. Sterker 
aanwijzing echter dat dit voorkeurrecht ook bij deze stammen (althans 
bij enkele) voorkomt ontleen ik aan Schapera's eigen boek van 1938 75), 

welke gegevens slechts vijf jaren ouder maar zeker niet minder betrouw
baar zijn. Over de rechtsbetrekking welke . blijft bestaan tussen den 
bezitter · die het gebied voor gped verliet of zijn· grond prijs gaf en zijn 
achtergelaten bouwvelden zegt Schapera hier: "Some informants state 
that, even if the land had in the meantime been granted to someone 
else, it can be claimed by its original owner whenever he returns. Others 
maintain that in such circumstances the fate of the land depends upon 
the will of the headman, wh(l may instead grant him land eIsewhere. 
The lat ter would seem to be the more recent tendency." Gelijk men ziet, 
onmiskenbaar het voorkeurrecht: en zelfs meen ik dat het tweede gedeelte 
van de aanhaling ("Others maintain etc.") weergeeft het niet-absoluut 
karakter van dit voorkeurrecht precies zoals wij dit aantroffen bij 
de Zoeloe (bI. 79). 

Ad 3. Het derde voorkeurrecht, in de Unie en omgeving tot dusver 
alleen bij de Zoeloe geconstateerd 70) houdt in de eerste plaats in het 
recht van het kraalcomplex, als bezitter van woongrond en bouwvelden, 
om bij voorkeur boven ieder ander het aan zijn reeds gevestigd bezit 
grenzend deel van het vrij beschikkingsgebied te ontginnen. Voor de 
goede rechtsorde op het beschikkingsgebied is het gewenst dat kralen 
en bouwvelden van een kraal complex zoveel mogelijk één geheel vormen 
en dat geen onnodige penetratie van ontginningen van een ander complex 
binnen deze belangensfeer plaats vindt. Vandaar dit voorkeurrecht van 
de diverse kralen van het complex op haar natuurlijk uitbreidingsgebied, 
en ook de gewoonte om zijn bezit naar die zijde(n) waar uitbreiding 
nog in de bedoeling ligt, niet scherp af te grenzen (bI. 66). 

Dit voorkeurrecht verschilt . van het eerst-beschrevene dus reeds daarin, 
dat het niet opzettelijk door het aanbrengen van uiterlijke tekens tot 
stand gebracht wordt, doch van rechtswege bestaat ten behoeve van liet 
bezittende kraalcomplex en het eerst-beschrevene wordt bij de Zoeloe 
dan ook alleen toegepast in geval de ontginning plaats vindt op ren 

oorspronkeiijke bewoners. Schapera betwijfelt echter - zonder meer - of 
Mackenzie's suggestie opgaat voor den tegenwoordigen tijd. 

75) A Handbook of Tswana Law and Custom (1938); bI. 206. 
76) Ongepubliceerde aantekeningen van Holleman Jr. 
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verderaf gelegen deel van het beschikkingsgebied. Zoals boven (bI. 61) 
reeds werd opgemerkt, blijft ook voor de daadwerkelijke ontginning 
van een door dit voorkeurrecht gedekt stuk grond de (voorafgaande) 
goedkeuring van het hoofd een noodzakelijk vereiste. 

Verder brengt dit voorkeurrecht voor het betrokken kraalcomplex 
nog andere rechten mee dan alleen dat van toekomstige bezitsvestiging 
en wel rechten waarvan de uitoefening buiten de voorkennis van den 
beheerder van het beschikkingsgebied omgaat. Zo hebben de kraalgenoten 
het recht om - zonder den beheerder daarvan te verwittigen - tuintjes 
(de izala) aan te leggen buiten hun kraalheining en eveneens buiten de 
grenzen van hun eigenlijke bouwvelden (amasimu), voor gewassen welke 
een tijdelijk karakter dragen en geen diepgaande grondbewerking 
vereisen (zoals tabak, pompoenen en andere groenten; geen aardappelen. 
want deze "sterven niet af maar groeien door onder den grond"; zeker 
geen bomen en ook geen graan of maïs, want dit vereist diepgaande 
grondbewerking). Het recht dat het kraalcomplex op deze wijze en 
buiten voorkennis van den beheerder op die grondstukken vestigt is 
zeker geen Bantoe-bezitrecht; hoogstens een genotrecht dat - althans 
voor de tuintjes buiten de amasimu - zal moeten wijken voor het 
Bantoe-bezitrecht van een ander wamreer het hoofd dezen den grond 
mocht toewijzen, omdat hij van oordeel is dat eerstbedoelde kraal haar 
bouwvclden in een andere richting moet uitbreiden. Voor de izala. zo 
onmiddellijk om de kraalheining gelegen, dreigt dit gevaar uiteraard 
niet en deze zal - gedekt door de stille instemming van den beheerder 
- allengs begrepen worden onder het collectief grondbezit van dat 
kraalcomplex (bI. 68). 

Nog een ander, meer substantieel recht dat de voorkeurgerechtigde 
kraal geniet, is dat zij reeds mag beschikken over die (uitheemse) 
vruchtbomen en bomen voor brandhout welke "dicht bij" die kraal op 
het aangrenzend vrij beschikkingsgebied staan; ieder ander dan een 
kraalgenoot die zou proberen de vruchten te plukken of de boompjes 
weg te halen, dan wel de bomen voor brandhout te kappen, wordt 
dadelijk verjaagd. Wat "dicht bij" (eduze) een kraal is of "ver daarvan
daan" (ekudeni) is niet met één maatstaf te meten en hangt o.a. af 
van de belangrijkheid van de kraal. Ten opzichte van de kraal van een 
isigodi-hoofd b.v., kan "eduze" een kleine mijl betekenen, terwijl het 
voor den gewon en man niet meer dan vijftig tot honderd passen behoeft 
te bedragen. 
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