JURISTEN

EN DE S T U D I E

VOLKSRECHT

VAN

IN

NEDERLANDS-INDIE
EN
ANGLOFOON

A . K . J . M.

AFRIKA

STRIJBOSCH

NIJMEGEN

PUBLIKATIES OVER VOLKSRECHT

VII

JURISTEN EN DE S T U D I E
VOLKSRECHT

IN

NEDERLANDS-INDIE
EN
ANGLOFOON

AFRIKA

Nijmegen 1980

VAN

De serie PUBLIKATIES OVER VOLKSRECHT wordt geredigeerd
en uitgegeven door het Instituut voor Volksrecht in de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit, Oranjesingel 72, Nijmegen.
+++++++++++
PUBLIKATIES OVER VOLKSRECHT (publicationson folk law)
is a series edited and published by the Institute of
Folk Law in the Faculty of Law of the Catholic University, Oranjesingel 72, Nijmegen, The Netherlands.
I (1976) H.W.J.Sonius, Over Mr. Comelis
van
Vollenhoven en het Adatrecht
van Nedertands-Indie
(on Cornells
van Vollenhoven and the Adat Law of Indonesia), pp.81.
II (1977) M.Koesnoe, Opstellen
over hedendaagse
Adat,
Adatrecht
en Rechtsontwikkeling
van Indonesië
(Essays
on contemporary Adat, Adat law and Legal Development
of Indonesia), pp.239.
III (1977) J.Prins, De Indonesische
HwJelijkswet
van
1974 (The Indonesian Marriage Act of 1974), pp.114.
IV. (1977) M.Koesnoe, Report Concerning a Research of
Adat Law on the Islands
of Bali and Lombok 1971-1973,
pp.130.
V (1980) G.C.J.J.van den Bergh, Village Justice
in
Staphorst
(English Summary of the same author's
Staphorst
en zijn Gerichten peppel
1980, appearing
separately as Part V of the present series)pp.10.
VI. (1980) Kenneth Maddock, Anthropology,Lati
and the
Definition
of Australian
Aboriginal
Rights to Land.
VII.(1980) The present volume.
In preparation for publication in 1980:
H.W.J. Sonius -(a history of administration and
agrarian policy in the Netherlands East Indies;
written in Dutch).

subscriptions and separate volumes
obtainable from
Gé Nabrink & Son
Korte Korsjespoortsteeg 8
Amsterdam
ISBN

90

70383 01 0

Promotor: Prof. Mr. G.van den Steenhoven

JURISTEN EN DE S T U D I E V A N VOLKSRECHT

NEDERLANDS-INDIE

EN

ANGLOFOON

IN

AFRIKA

PROEFSCHRIFT
ter verkrijging van de graad van doctor in de
rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit
te Nijmegen, op gezag van de Rector Magnificus
prof. dr. P.G.A.B. Wijdeveld, volgens besluit
van het College van Decanen in het openbaar te
verdedigen op vrijdag 17 oktober 1980 des
namiddags om 2.00 uur precies
door
ALPHONSUS KAREL JOZEPHUS MARIA STRIJBOSCH
geboren te Nijmegen

Vooraf
Velen hebben mij geholpen dit boek tot stand te
brengen. Enkelen hebben in dit opzicht bizondere
verdiensten.
Hannie van de Put heeft het manuskript getypt,
Paula Strijbosch en Joseph Dihardjo hebben het
korrektiewerk voor hun rekening genomen, en Gerti
Starmans heeft de samenvatting in het Engels vertaald.
Hun wil ik apart bedanken voor de prima hulp, die
zij mij, al dan niet geheel belangeloos, hebben
geboden.

JURISTEN EN DE STUDIE VAN VOLKSRECHT IN
NEDERLANDS-INDIË EN ANGLOFOON AFRIKA

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 HET PROBLEEM
1.1.
1.2.
1.3.

Inleiding
Probleemstelling
De indeling van het boek

рад.
1
12
21

Hoofdstuk 2 DE RECHTSPOLITIEK IN NEDERLANDS-INDIË
EN ANGLOFOON AFRIKA
2.1.
Inleiding
2.2.
Het rechtsbeleid in Nederlands-Indië
2.2.1. De negentiende eeuw: opbouw van het rechtssysteem
2.2.2. Ontwikkelingen in het beleid na +_ 1900
2.3.
Het rechtsbeleid in anglofoon Afrika
2.3.1. Het rechtsbeleid in de eerste helft van de
twintigste eeuw
2.3.2. Veranderingen in het beleid na +_ 1940

22
24
24
30
38
38
41

Hoofdstuk 3 DE ADATRECHTSSCHOOL (A.R.S.)
3.1.
Inleiding
50
3.2.
Het theoretisch kader van A.R.S.
52
3.2.1. Van Vollenhoven, de grondlegger van de
studies van adatrecht
52
3.2.2. Het adatrechtsbegrip van van Vollenhoven
53
3.2.3. Van Vollenhovens adatrechtsstudies
59
3.2.4. De leerlingen van van Vollenhoven
65
3.2.5. Ter Haars visie op adatrecht en op de studie
van adatrecht
68
3.3.
Methodiek van teboekstellen van A.R.S.
80

рад.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.

Methoden en technieken van onderzoek
80
Methode van beschrijven
86
Analyse van twee teboekstellingen
90
Inleiding
90
Soepomo's "Het Adatprivaatrecht van West-Java" 93
J.C. Vergouwens "Het Rechtsleven der TobaBataks
104

Hoofdstuk 4

DE AFRICAN LAW SCHOOL (A.L.S.)

4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.

Inleiding
Het theoretisch kader van A.L.S.
Het koncept van volksrecht van Allott
Aard en inrichting der A.L.S.-studies
Methodiek van teboekstellen
Analyse van drie teboekstellingen
Inleiding
E. Cotran's "Kenya I - The Law of Marriage
and Divorce"
4.4.3. S. Roberts' "Botswana I - Tswana Family
Law"
4.4.4. Kludze's "Ghana I - Ewe Law of Property"
Hoofdstuk 5
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.

136
146
154

BESCHOUWINGEN EN KONKLUSIES

Inleiding
Aard en inrichting der studies van A.R.S.
en A.L.S.
Verschillende benaderingen van volksrecht
De positief-rechtelijke methode van Ter
Haar: een kritische beschouwing
Methodiek van teboekstellen
Het verzamelen van gegevens
Teboekstellen van volksrecht

Summary

114
115
115
120
130
134
134

156
157
159
168
177
177
184
192

рад.
Literatuur

203

Afkortingen

213

Bijlagen

215

Curriculum Vitae

258

1
HET PROBLEEM
1.1. Inleiding
In de landen van tropisch Afrika en in Indonesië bestaat sedert de koloniale tijd op het gebied van privaatrecht dualisme van recht. De voormalige koloniale
mogendheden hebben alle het eigen nationale recht in
hun nieuwe bezittingen ingevoerd . Dit recht, dat geleidelijk werd aangepast aan de daar heersende verhoudingen, was van toepassing op de Europeanen. Het gold
eveneens voor bepaalde inheemse, althans niet-Europese
bevolkingskategorieën, met name stedelingen, die met
de kolonisten waren gelijkgesteld . De overgrote
meerderheid der inheemse bevolking leefde volgens het
eigen, lokaal gedifferentieerde, gewoonlijk ongeschreven volksrecht . Dit recht was, althans op het gebied
van privaatrecht, hier en daar ook terzake van andere
onderdelen van recht (zoals strafrecht), in alle kolonies van overheidswege officieel bij de wet, dan wel
feitelijk, erkend.
In de meeste kolonies was aanvankelijk ook de organisatie der rechtspraak op de doktrine van dualisme
gegrondvest. Ter beslechting van geschillen tussen
Europeanen waren speciale rechtbanken ingesteld, welke onder leiding stonden van magistraten: juristen,
1) De gegevens hierna zijn voor wat betreft anglofoon
Afrika vnl. ontleend aan Allott-Epstein-Gluckman
1969:25-33; Cotran-Rubin 1970:XX-XXVII; wat betreft
Nederlands-Indië aan Holleman 1940:375-393 en Keuning 1961:229-233; wat betreft Indonesië na de onafhankelijkheid aan Koesnoe 1977:131 e.v.
2) De term volksrecht wordt gebruikt ter aanduiding
van het inheemse, in de pre-koloniale tijd worte-
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geschoold in het ingevoerde recht. De toepassing van
volksrecht was overgelaten aan de reeds bestaande instellingen op dit terrein. Als rechters fungeerden
daar traditionele gezagsdragers: volkshoofden. Deze
functionarissen handhaafden het recht van de gemeenschap, waarin zij waren opgegroeid en waarvan zij
bij uitstek kenner waren.
Het beginsel van dualisme heeft evenwel ten aanzien
van de rechtspraak niet die krachtige werking gehad,
als op het vlak van het materiële privaatrecht. De
overheden hebben zich altijd op het standpunt gesteld,
dat bij hen de algehele verantwoordelijkheid bleef
berusten voor een goede rechtsbedeling binnen de gebiedsdelen waarover zij waren gesteld. De aldus ervaren verantwoordelijkheid heeft geleid tot een beleid,
dat er in toenemende mate op was gericht om de rechtspraak te (re)organiseren naar het voorbeeld van de
rechtsorde in het moederland.
De rechtspleging naar volksrecht werd geleidelijk
vanuit de volkssfeer in de,door de overheid gekontroleerde, overheidssfeer gebracht. Dit proces voltrok
zich op tweeërlei wijze. Eensdeels werden de traditionele instellingen gewijzigd: de procesgang werd
aan westerse regels onderworpen; het aantal rechtbanken werd aanzienlijk beperkt, doordat aan het bestaan
ervan voorwaarden werden verbonden; de samenstelling
der kolleges werd bij de wet geregeld en er werden
eisen inzake opleiding van het rechtbankpersoneel gesteld; tenslotte werden Europese bestuursambtenaren
lende, recht van Afrika en Indonesië. Deze term
wordt gebezigd in het besef, dat dit recht naar
vorm en funktie soms aanzienlijk verschillen vertoont met het recht der westerse landen. Aan de
specifieke kentrekken van het Afrikaanse en Indonesische volksrecht wordt in de sekties 3.2.
en 4.2. nader aandacht geschonken.
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met de supervisie der rechtspraak belast. Anderdeels
werd, een deel van, de rechtspleging naar volksrecht,
in eerste instantie of in hoger beroep, direkt in
handen gelegd van de magistratenrechtbanken.
De reorganisaties hebben geleid tot kwalitatieve
veranderingen in de rechtspraak. Rechtszaken, gerezen in kleine gemeenschappen, welke voorheen werden beslecht door de traditionele gezagsdragers
daarvan, werden nu aan rechtbanken, ingesteld dan
wel gereorganiseerd door de overheid, voorgelegd.
De rechters, verbonden aan deze overheidsrechtbanken, stonden echter door opleiding, afkomst of opvoeding ver af van de volkssfeer, waarin het geschil
gerezen was. Zij beschikten niet over de "natuurlijke"
kennis der volkshoofden van het daar geldende recht
en van de sociale achtergrond van de gedingvoerenden.
Deze handicap trof niet alleen de magistraten en de
bestuursambtenaren, maar geleidelijk eveneens de inheemse rechters van de naar westers voorbeeld gemoderniseerde, traditionele rechtbanken. Ook deze rechters konden niet altijd meer gelden als kenners van
het volksrecht, omdat zij veelal waren opgegroeid en
opgeleid buiten de sfeer der kleine gemeenschappen.
Als gevolg van de koloniale rechtspolitiek berustte de rechtspraak naar volksrecht aan het einde van
de koloniale tijd voor een aanzienlijk deel bij rechters, die met dit recht niet of weinig vertrouwd waren. Het behoeft geen betoog, dat deze rechters, onder de gegeven omstandigheden, de handhaving van dit,
hun onbekende/recht ais een zware taak ervoeren. Volksrecht verkeerde in ongeschreven staat. Wetenschappelijke bronnen, handboeken, jurisprudentiebundels ontbraken in de meeste gebieden. De rechters dienden het
toepasselijke recht iedere keer opnieuw op te sporen
door het raadplegen van lokale "kenners", veelal met
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behulp van tolken.
De toestand op het gebied van volksrecht is na de
verwerving van de onafhankelijkheid - in Indonesië in
1945, in de meeste Afrikaanse landen in +_ 1960 - niet
wezenlijk veranderd. De koloniale rechtspolitiek werd
in grote lijnen voortgezet. De ontwikkelingen, die
zich in vroegere perioden reeds hadden aangekondigd,
hebben in de post-koloniale tijd hun beslag gekregen.
Volksrecht bleef in het algemeen gehandhaafd op het
gebied van privaatrecht. De hervormingen op het gebied
van de rechterlijke organisatie werden afgerond: het
reeds wankelende dualistische stelsel verdween. De
rechtspraak, zowel terzake van geïmporteerd recht als
terzake van volksrecht, werd ondergebracht in een enkelvoudige organisatie. De Europese en de gemodificeerde inheemse rechtspraak vloeiden samen in één type
overheidsrechtspraak, met bevoegdheden ten aanzien van
geschreven recht en ten aanzien van volksrecht. De
rechters, verbonden aan deze rechtbanken, dienen aan
steeds hogere opleidingseisen te beantwoorden en kunnen gelden als magistraten. Deze magistraten hebben
met hun kollega's uit de koloniale periode gemeen, dat
zij door hun afkomst en hun op westers recht georiënteerde opleiding relatief als vreemdeling verschijnen
binnen de samenleving, waarin zij zijn belast met de
handhaving van het volksrecht.
Aan het slot van dit overzicht dient te worden gewezen op het feit, dat zich onder de officiële, hiërarchisch georganiseerde, judiciële orde, officieuze
instellingen van geschilbeslechting hebben weten te
handhaven. In veel dorpen van de landen van Afrika en
in Indonesië worden kleinere rechtszaken veelal binnen
eigen kring, op traditionele wijze, afgedaan. Aan deze
officieuze, door de overheid soms niet opgemerkte of
erkende instellingen op het gebied van volksrecht,
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wordt in het vervolg gerefereerd met de term ЪокаЪе
TCechtspvaak, staande tegenover de boven aangeduide
overheidsrechtspraak.
Naar analogie hiervan wordt ook
gesproken van overheidsreahter
kontra lokale
rechter
en van overheidsreohtbank
kontra lokale
reohtbarik.
Dit sterk vereenvoudigde beeld van de rechtstoestand
in Indonesië en in Afrika dient als achtergrondinformatie, wanneer hierna het centrale onderwerp van deze studie wordt ingeleid. Dit onderwerp betreft studies terzake van volksrecht in Indonesië en Afrika,
ondernomen door een bepaalde groep onderzoekers.
Voordat deze groep nader kan worden omschreven, dient
een enkele opmerking gemaakt te worden over de ontwikkeling van de volksrechtswetenschap in het algemeen.
Volksrecht is vanouds vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines bestudeerd. In de vorige
eeuw waren het vooral vertegenwoordigers van de
rechtsvergelijking, die zich op dit terrein hebben
begeven. De namen van Post en Kohier en de school
waaraan zij waren verbonden, de "Ethnologische Jurisprudenz", zijn welbekend .
Na deze pioniers, die hun werk voornamelijk hebben
gebaseerd op bibliografisch onderzoek en gegevens
uit de tweede hand, verscheen een nieuwe groep, antropologisch geschoolde, onderzoekers. Deze onderzoekers betrokken hun informatie door rechtstreeks
kontakt met de samenleving. Djojodigoeno omschrijft
deze tak van wetenschap aldus:
"Haar studie-object is recht (...) beschouwd in het
raam van de ethnisch bepaalde kuituur en haar belangstelling gaat naar konstatering van wederzijdse
samenhang en beïnvloeding, zomede harmonie of dis3) Voor een beknopte, kritische beschouwing over deze school, zie Schott 1973:213 e.ν.
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harmonie tussen recht en kuituur" .
Deze aldus gekarakteriseerde tak van wetenschap
wordt met verschillende benamingen aangeduid. Men
spreekt van rechtsetnologie, rechtsetnografie, rechtsantropologie en, in andere talen, van legal anthropology, anthropology of law, ethnologie juridique, enz.
In het vervolg wordt aan deze studie, die gewoonlijk
wordt gezien als een onderdeel van de (sociale of kulturele) antropologie, gerefereerd met de term veóhts—
antropologie.
Als prominente vertegenwoordigers ervan
gelden onderzoekers als Malinowsky, Hoebel, Gluckman,
Pospisil .
Er verscheen nog een derde groep van onderzoekers
van volksrecht. Deze onderzoekers, naar wie wordt verwezen met verschillende termen als "juristen", "adatjuristen", "lawyers",'"scholar-lawyers", "jurists",
worden in de literatuur beschouwd als een aparte groep
staande naast of tegenover de bovengenoemde (rechts)antropologen .
De belangstelling van juristen voor het volksrecht
zowel als de studies die door hen zijn ondernomen,
kan worden begrepen in samenhang met de hiervoor (zie
p. 2 en 3) beschreven problematiek, die met name op
het gebied van de rechtspraak naar volksrecht, in de
koloniale tijd was ontstaan. Bij de "overheidsrechters",
belast met de toepassing van hun niet of weinig vertrouwd volksrecht, ontstond de behoefte aan geschreven
4) Djojodigoeno 1972:251.
5) Een algemeen overzicht van namen, koncepten, theorieën i.v.m. de beoefening van de rechtsantropologie in de loop der twintigste eeuw wordt gegeven
door Moore 1970.
6) Zie Moore 1970:253; Cotran-Rubin 1970:XIV; Allott
1967=3; Gluckman 1969:2; Ter Haar V.G. II, 1950:
490.
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bronnen. Aanvankelijk maakte men gebruik van "juridische" gedeelten uit allerlei over het inheemse leven handelende geschriften van antropologen, zendelingen, missionarissen. Men verlangde echter naar
speciale, ten behoeve van de rechtspraak vervaardigde
studies. De produktie hiervan werd ter hand genomen
door onderzoekers, die nauw betrokken waren bij de
juridische praktijk: vooral rechters en rechtsprekende bestuursambtenaren; echter ook antropologen, hebben zich op dit terrein bewogen.
Enkele aspekten van het werk van deze groep onderzoekers - waaraan zal worden gerefereerd met de term juristen
- zullen verder in deze studie in het bijzonder in beschouwing worden genomen.
De studies der juristen hebben een karakteristieke
vorm. Zij zijn gekenmerkt door het feit, dat de inhoud van een bepaald volksrecht (of van een onderdeel
daarvan, bijvoorbeeld het grondenrecht) op systematische wijze wordt gepresenteerd, zoals bijvoorbeeld
voor anglofoon Afrika:
I. Schapera: "A Handbook of Tswana Law and Custom"
(1939);
H. Cory en M. Hartnoll: "Customary Law of the Haya
Tribe" (1945);
voor frankofoon Afrika:
J. Vanderlinden: "Coutumier, Manuel et Jurisprudence
du droit Zande" (1969);
j>
voor Indonesië:
С. van Vollenhoven: "Het Adatrecht van NederlandschIndiê" (drie delen, 1918-1933) 7 .
7) Voor een overzicht van de studies, uitgangspunten,
wetenschappelijke achtergronden der schrijvers
m.b.t. de regio anglofoon Afrika, zie McClain 1963:
34. Voor een overzicht van de verschillende typen
teboekstellingen en voor een eerste systematisering
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De bovenbedoelde, voor de rechtspraak geschreven studies der juristen vertonen een grote verscheidenheid
van opzet. Bepaalde werken bestaan uit niet meer dan
een eenvoudige opsomming van min of meer geordende regels; in andere boeken worden de regels in samenhang
met andere achtergrondgegevens gepresenteerd. Weer
andere bestaan uit een, al dan niet bekommentarieerde,
weergave van vonnissen, verzameld aan de rechtbanken
in de volks- of overheidssfeer. Al deze werken hebben
de grondvorm gemeen: het zijn systematische kompilaties van regels, samengebracht ten behoeve van de juridische praktijk, bedoeld om te fungeren als nietdwingende leidraad voor de rechter.
In de Engelse taal wordt in dit verband gesproken
van "law recording"; in het Frans van "redaction des
coutumes". In deze studie wordt de term
teboekstelZen
ofwel op schrift
stellen
van recht gebruikt.
Teboekstellen van recht vond veelal plaats als een
incidentele aktiviteit. De studie was vrucht van individueel onderzoek. In enkele gevallen heeft de incidentele, praktijkgerichte studie zich verdiept en
ontwikkeld als een nieuwe tak van wetenschap. Er ontstonden in enkele gevallen scholen, wetenschappelijke
stromingen, verbonden aan bepaalde universiteiten in
Europa, in Indonesië en in Afrika. In deze centra
hebben juristen zich verenigd en zich op systematische wijze verdiept in de studie van volksrecht.
Teboekstellen vormde een belangrijke aktiviteit
van deze scholen. Er verschenen daarnaast ook andere
studies. Bepaalde instellingen of verhoudingen op
het gebied van volksrecht werden soms apart genomen
en grondig, onder overvloedige verwijzing naar de
sociale kontext, bestudeerd. Men bezon zich ook op
vraagstukken betreffende de specifieke methodiek
7. daarvan, zie Gilissen (ed.) 1962:38 e.ν. Zie ook
Allott 1948:172-177.
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van teboekstellen. De studies op dit gebied betroffen
zowel de problematiek inzake het verzamelen van gege
vens, in het veld of in de literatuur, als het beschrij
ven van de in de onderzoeksfase gevonden regels.
Het arbeidsterrein van de juristen was nog ruimer.
Men schonk ook aandacht aan geschreven overheidsrecht
en praktische problematiek (onder meer op het gebied
van rechtsbeleid en rechtsontwikkeling), voor zover
dit met het volksrecht in verband stond.
In het vervolg worden studies van juristen, voor zo
ver deze betrekking hebben op onderzoek en beschrij
ving van in het veld en in de literatuur gevonden ge
gevens, aangeduid met de term studies
ьп de
volkssfeer.
De studies van het laatstgenoemde type heten
studies
in de overheidssfeer.
Bij het maken van het onderscheid
wordt beseft, dat de sferen in elkaar overlopen, met
name in de van overheidswege, in meerdere of mindere
mate, gekontroleerde overheidsrechtbanken. Onderzoek
in verband met teboekstellen verricht, wordt echter
hier, ook indien dit (mede) betrekking heeft op het
raadplegen van de jurisprudentie der overheidsrecht
banken, gerekend tot een studie in de volkssfeer. Deze
breed opgezette studies van en terzake van volksrecht,
zoals die binnen enkele wetenschappelijke centra ten
uitvoer zijn gelegd, worden in hun geheel genoemd: ju
ristenstudies
inzake
volksreoht.
Twee centra van aktiviteiten - twee afzonderlijke
"scholen" - waar volksrecht systematisch werd bestu
deerd op een wijze als hiervoor aangeduid, worden hier
apart genoemd en toegelicht.
De eerste school is gesticht door C. van Vollenhoven,
jurist en als hoogleraar verbonden aan de universiteit
van Leiden van 1901 tot aan zijn dood in 1933. Deze
school is niet onder een bepaalde naam bekend geworden.
Hij wordt hier aangeduid als de Adatrechtssohool
(A.R.S.).
In deze school heeft men zich toegelegd op de studie van
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en terzake van het volksrecht van Nederlands-Indië,
het adatrecht. Naast de universiteit van Leiden vormde de rechtshogeschool van Batavia (Djakarta), sedert
de oprichting daarvan in 1924, een tweede studiecentrum. De meest prominente onderzoeker daar was Ter
Haar, hoogleraar (onder meer) in het adatrecht aan
deze hogeschool van 1924 tot 1939. De aktiviteiten
van A.R.S. zijn abrupt geëindigd bij het uitbreken
van de tweede wereldoorlog. In de Adatrechtsschool
nam het teboekstellen van recht een belangrijke
plaats in. Vooral op instigatie van Van Vollenhoven
zijn aanzienlijke aktiviteiten ontwikkeld. Na 1928
ondervond men daarbij financiële en morele steun
van regeringswege.
De tweede school die hier wordt besproken, is
eveneens niet onder een aparte benaming bekend. Het
is een school, die in 1948 is gesticht door prof.
A.N. Allott, als "lecturer", later als hoogleraar
in "African law" verbonden aan de School of Oriental
and African Studies (S.O.A.S.) van de universiteit
van Londen. Deze wetenschappelijke stroming wordt aangeduid als de African Law School (A.L.S.).
Vanuit
S.O.A.S. is door prof. Allott en zijn staf het Afrikaanse recht in al zijn aspekten bestudeerd. De
school geniet vooral bekendheid door de organisatie
van een reusachtig projekt - het zogenaamde "Restatement of African Law Project" (R.A.L.P.) - inzake het teboekstellen van volksrecht in alle voormalige engelstalige kolonies. Het onderzoek is in
nauwe samenwerking met de overheid van de jonge Afrikaanse landen uitgevoerd. Het projekt is in 1959 van
start gegaan en in 1976 afgesloten.
Ook ten aanzien van het volksrecht in frankofoon
Afrika zijn juristenstudies systematisch tot ontwikkeling gebracht. De Belg Sohier en de Fransen Maunier en Poirier kunnen hier als de grondleggers daar-
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van genoemd worden. In deze regio's zijn echter geen
grootschalige projekten van teboekstellingen op gang
gebracht. De reden daarvoor betreft mogelijk het eigen rechtsbeleid, dat in frankofoon Afrika is gevoerd.
Volksrecht was weliswaar de facto erkend; het beleid
van de koloniale, later de nationale, overheden in die
landen in dit gebied is echter altijd gericht geweest
op de geleidelijke vervanging van volksrecht door gekodificeerd recht. De scholen in deze regio's hebben
zich niet zo kunnen ontwikkelen als die in NederlandsIndië en anglofoon Afrika. Er zijn in frankofoon Afrika minder handboeken geproduceerd dan elders. De relatief geringe aktiviteiten op dit gebied kunnen onder
verwijzing naar de specifiek Franse, niet op behoud
van volksrecht gerichte, rechtspolitiek worden verD

klaard .

8) Gluckman 1969:88.
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1.2. Probleemstelling
Twee, onderling verbonden vraagstukken worden in
studie genomen.
A. De theoretische grondslag der juristenstudies
inzake volksrecht.
Het eerste probleem kan als volgt worden omschreven.
Juristen hebben, zoals we in de vorige paragraaf hebben gezien, hun studies in dienst gesteld van de juridische praktijk, in het bijzonder de rechtspraak.
Deze doelstelling bracht mee, dat veel aandacht werd
gegeven aan het ordenen en vastleggen van de volksrechtsregels in een teboekstelling. Dit doel bracht
tevens mee, dat niet alleen volksrecht, maar ook
recht en problematiek terzake van volksrecht in de
overheidssfeer in studie werd genomen.
De vraag, die zich aandient, betreft de wijze waarop
de juristen hun doel hebben verwezenlijkt. Wat betekent het nu volksrecht te bestuderen ten behoeve van
de praktijk? Hebben juristen wellicht hun studies
ondernomen met behulp van een "juridische", in de zin
van een positief-rechtelijke, methode? Zijn hun methoden in dit opzicht vergelijkbaar met de methoden,
die door "rechtsgeleerde auteurs" plegen te worden
gevolgd bij de bearbeiding van het geschreven recht
der westerse landen? Zijn de juristenstudies, gelet
op de methode, wellicht op te vatten als vertegenwoordigende een (vorm van) positieve rechtswetenschap,
zoals deze in de westerse landen bekend is?
Van het begrip "positieve rechtswetenschap" als hierboven bedoeld, worden hierna ten behoeve van de duidelijkheid in het betoog, enkele mijns inziens kenmerkende, elementen genoemd.
De beoefenaren van de positieve rechtswetenschap hebben in de westerse landen in het algemeen te rekenen
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met geschreven regels, bekleed met volstrekt gezag.
Zij zien het als hun taak deze regels te interpreteren en te ordenen. Bij deze bewerking stelt men zich
op als deelnemer aan het rechtsleven. Deze wetenschap
wordt dan ook gekenmerkt door elementen van waardering,
van subjektiviteit en van normativiteit. De beoefenaren van de positieve rechtswetenschap spreken zich uit
over de vraag welke der normen in een bepaald geval
behoort
te worden nageleefd. Zij werken aldus mee aan
de vorming van nieuw recht. Het hele proces van interpreteren, ordenen en waarderen van recht, geschiedt
volgens een vaste, zij het in elk land verschillende,
a

methode: een "methode van rechtsvinding" .
Vraagstukken als bovenbedoeld, betreffende de theoretische grondslag en de eigen aard der juristenstudies inzake volksrecht, zijn het meest klemmend, voor
zover deze studies zijn ondernomen in de volkssfeer
en betrekking hebben op het opsporen en beschrijven
van volksrecht. Dit recht immers betreft, zoals wij
zagen, ongeschreven, niet-verwetenschappelijkt, lokaal
gedifferentieerd recht. De regels ervan dienen op enigerlei wijze door onderzoek in de samenleving rechtstreeks gewonnen te worden uit de sociale werkelijkheid.
Door hun belangstelling voor het volksrecht in de
volkssfeer kwamen de juristen terecht op het terrein,
dat tevoren vooral aan (rechts)antropologen was overgelaten. Laatstgenoemde onderzoekers hebben dit recht
bestudeerd met behulp van de methoden en technieken van
de sociale wetenschappen. Zij hebben hun onderzoekingen
neergelegd in deskriptieve dan wel theoretisch georiënteerde studies. Zij hebben in beginsel het volksrecht
slechts vanuit de positie van waarnemer, niet als deelnemer, bestudeerd 10 .
9) Vgl. Van Apeldoorn 1972:309 e.v.
10) Djojodigoeno 1972:251.
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De vraag is nu: hebben de juristen in de volkssfeer
specifieke, positief-rechtelijke methoden gebruikt, of
hebben zij hun studies beoefend volgens de, sociaalwetenschappelijke, methoden der rechtsantropologen?
In dat laatste geval zouden hun studies, althans in
dit opzicht, geacht kunnen worden te behoren tot de
sociale wetenschappen, i.e. de rechtsantropologie.
Een bezinning op vraagstukken betreffende de theoretische grondslag van de juristenstudies inzake volksrecht schijnt om verschillende redenen van belang.
a. Wij zagen hiervoor (zie voetnoot 6) dat in de
volksrechtelijke literatuur de juristen als groep
apart worden genomen en dat hun studies worden geplaatst naast of tegenover die der rechtsantropologen. Doordat deze juristen en antropologen telkens
nadrukkelijk afzonderlijk worden besproken, wordt de
indruk gewekt als zouden de desbetreffende onderzoekers niet slechts hun eigen onderwerpen bestuderen,
maar ook, en vooral, dat zij daarbij de methoden toepassen van de respektieve wetenschappen - i.e. de
(positieve) rechtswetenschap en de sociale wetenschap
- die zij vertegenwoordigen.
Deze indruk wordt versterkt door het feit, dat enkele van de in verband met dit onderwerp al genoemde
auteurs ook inderdaad ten aanzien van de door juristen beoefende studies zinspelen op, of verwijzen naar,
een specifieke methode, die zou worden gevolgd. Cotran-Rubin spreken over een eigen "methodology" van de
volksrechtsstudies van "lawyers" in anglofoon Afrika . Twining noemt onder speciale verwijzing naar het
Restatement-projekt het element van "evaluation", dat
het werk der medewerkers aan dit projekt zou kenmer12

ken . Allott, eveneens sprekend over studies met betrekking tot het volksrecht van anglofoon Afrika,
11) Cotran-Rubin 1970:XV.
12) Twining 1973:574.
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schijnt daarin bepaalde normatieve elementen te hebben ontdekt. Hij wijst op het feit, dat juristen meewerken aan de vorming van nieuw volksrecht
De bovengenoemde auteurs geven echter niet aan wat
hen heeft gebracht tot deze kwalifikaties en wat een
specifieke juristenmethode impliceert. Op deze regel
bestaat een gewichtige uitzondering. Ter Haar, hiervoor genoemd als theoretikus van de Adatrechtsschool,
heeft zich wel op systematische wijze bezonnen op de
eigen aard der juristenstudies. Hij heeft de studies
van adatrecht ondernomen in het kader van A.R.S., aangeduid als de "wetenschap van het adatprivaatrecht"
Hij heeft voor deze wetenschap een positief-rechtelijke methode gekreëerd. We zullen echter nog zien, dat
Ter Haar's denkbeelden, geuit in 1937, in de allerlaatste fase van A.R.S., niet maatgevend zijn voor de wijze waarop deze studies vóór dat tijdstip werden beoefend. Zijn theorie betreft namelijk geen beschrijving
van een reeds bestaande praktijk, maar een oproep om
in deze praktijk verandering aan te brengen. Door het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de beëindiging
van de aktiviteiten van A.R.S. hebben de gedachten van
Ter Haar ook voor de praktijk na 1937 weinig betekenis
gehad. Zijn theorieën zijn "theorie" gebleven. Dat aan
zijn koncept hierna nog ruime aandacht wordt besteed,
wordt gerechtvaardigd door het teit, dat liet een eerste poging betreft tot de systematische formulering van
een theorie ten behoeve van de juristenstudies inzake
volksrecht.
b. Het is niet alleen de literatuur waar onzekerheid
bestaat aangaande de aard der juristenstudies. Met andere woorden, het gaat niet slechts om een theoretische
kwestie betreffende een veel gehanteerde, maar niet
systematisch uitgewerkte, onderscheiding betreffende
twee takken van volksrechtswetenschap. Een eerste ver13) Allott 1967:1.
14) Ter Haar V.G. II, 1950:472.
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kenning van het werk van juristen - van hun koncepten,
methoden, teboekstellingen - leert, dat dit zich aan
een ondubbelzinnige kwalifikatie onttrekt. Men heeft
weliswaar de studies ten behoeve van eenzelfde doel
ondernomen, maar men heeft deze studie zonder de hulp
van een goed uitgewerkte, althans algemeen aanvaarde,
theorie verricht. Dit houdt overigens niet in, dat het
werk der juristen is gekenmerkt door aanzienlijke onderlinge verschillen. Kennelijk bestond onder de betrokkenen een zekere konsensus, een soort impliciete
theorie aangaande de hoofdlijnen van hun studies. Dit
heeft ertoe bijgedragen, dat de meeste juristen belangrijke aspekten van hun studie-objekt op eenzelfde
wijze hebben benaderd.
In het werk van juristen is niettemin soms onzekerheid waar te nemen over de theoretische positie waarin
zij verkeren. Zij lijken soms niet te kunnen kiezen
tussen een positief-rechtelijke, dan wej. een rechtsantropologische benadering van hun stof. Deze aarzeling blijkt onder meer uit bepaalde koncepten: juristen duiden hun eigen studie aan, zoals we zullen zien,
met tegenstrijdige of vage termen . Deze aarzeling
blijkt ook wel uit de produkten van hun studies: wij
zagen in de vorige paragraaf hoezeer de teboekstellingen onderling verschillen vertonen.
Het lijkt van belang, gezien de onzekerheid in de
literatuur en in de praktijk, vraagstukken betreffende
de theoretische grondslag en de specifieke aard der
juristenstudies aan een nader onderzoek te onderwerpen. Hiertoe wordt het werk van twee hiervóór ingeleide scholen, te weten A.R.S. en A.L.S., in analyse ge15) Vraagstukken i.v.m. de visie der juristen op hun
eigen studie komen aan de orde in het derde en
vierde hoofdstuk (zie 3.2. en 4.2.)
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nomen. Deze analyse vindt plaats in de vorm van twee
uitgebreide "case-stories". De juristenstudies worden
allereerst geplaatst in de praktisch-politieke kontext, zoals deze bestond in Nederlands-Indië en in anglofoon Afrika. Vervolgens wordt aandacht gevraagd voor
de wijze waarop de juristen binnen deze kontext hun
werk ten behoeve van de praktijk hebben verricht. Daarbij komen (onder meer) de volgende vragen aan de orde:
hoe beschouwen de onderzoekers hun eigen tak van wetenschap; hoe zagen zij recht en welke methoden zijn gebruikt bij het onderzoek en het beschrijven van recht?
In deze analyse wordt vooral aandacht besteed aan
de juristenstudies, voor zover deze in de volkssfeer
plaatsvonden. De aktiviteiten in de overheidssfeer worden slechts kort aangeduid. Een uitzondering wordt gemaakt voor één uiting van de juristenstudies in de
overheidssfeer. Het betreft de problematiek van rechtsvinding. Deze uitzondering wordt gemaakt, omdat de
rechters der overheidsrechtbanken in één opzicht in
eenzelfde positie verkeren als veldonderzoekers. Rechters en onderzoekers dienen, om hun taak te'kunnen vervullen, beiden hun werk te beginnen in de volkssfeer
en dan het recht te winnen uit de werkelijkheid. In de
case-studies wordt daarom ook ruim aandacht gegeven
aan de problematiek inzake het "vinden" van volksrecht
door de overheidsrechters.
Wij willen met deze analyse niet alleen een beeld
geven van de wijze waarop de juristenstudies in een
konkrete situatie waren ingericht. Het is daarnaast
onze bedoeling een bijdrage te leveren aan de vorming
van een theorie ten behoeve van deze studie. Deze bijdrage bestaat uit een kritische bespreking van Ter
Haar's theorie en de soms onderling verschillende "impliciete" theorieën, die andere onderzoekers hebben
toegepast bij hun studies van volksrecht.
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Een onderzoek naar de theoretische grondslag van juristenstudies inzake volksrecht dient niet alleen een
theoretisch, maar mogelijk ook een praktisch belang.
In de meeste landen van de derde wereld, ook in enkele
landen daarbuiten, bestaat pluraliteit van recht.
Volksrecht komt voor als, al dan niet door de wet erkend, levend recht van etnische bevolkingsgroepen.
Juristenstudies als boven omschreven en als uitgevoerd
binnen het kader van A.R.S. en A.L.S. zijn niet overal tot ontwikkeling gekomen. De overheden dienen zich
niettemin te bezinnen op problemen inzake de politiek,
de ontwikkeling en de hantering van dit recht. De wetenschap kan aan de oplossing van deze problematiek
een bijdrage leveren. Een analyse van de juristenstudies, zoals die elders zijn gepraktiseerd, en van de
theorieën die werden aangewend, zal voor de ontwikkeling van nieuwe juristenstudies relevant kunnen zijn.
B. Methoden en technieken met betrekking tot teboekstellen van volksrecht.
Het tweede probleem handelt over enkele methodologische vragen, die zich bij het teboekstellen van volksrecht kunnen voordoen.
Bij de bestudering van deze problematiek wordt onderscheid gemaakt tussen methodiek inzake het verzamelen van gegevens en methodiek inzake het uitwerken van
de gegevens. Hiervoor is al gemeld, dat de teboekstellingen onderling grote verschillen vertonen. Deze verschillen doen zich niet alleen voor bij de inrichting
van het handboek, ze zijn eveneens zichtbaar in de
wijze waarop de gegevens zijn verzameld. Verscheidenheid kenmerkt niet alleen de incidentele teboekstellingen, ook het werk dat in "school"-verband is verricht. De scholen A.R.S. en A.L.S. hebben weliswaar
methodologische richtlijnen afgeleverd, in de praktijk
deden zich echter toch steeds problemen voor, die door
de onderzoekers elk op hun eigen wijze zijn opgelost.
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Over kwesties van de specifieke methodologie van teboekstellen zijn in 1958 en 1960 in Brussel kongressen
georganiseerd, waar juristen uit alle delen van de wereld hun ervaringen konden uitwisselen . De beraadslagingen op de kongressen bevonden zich, blijkens de
kongresverslagen, nog in een oriënterende fase. Een
bezinning vooraf op het theoretische kader der juristenstudies in het algemeen heeft niet plaatsgevonden.
Duidelijke konklusies zijn niet getrokken. Het laatste kongres dateert bovendien van 1960. Sedertdien
hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Het
belangrijke "Restatement of African Law Project" is
vrijwel in zijn geheel na 1960 ten uitvoer gelegd.
Het lijkt van belang aan enkele aspekten van de specifieke vraagstukken van teboekstellen nu, in samenhang met het theoretische karakter der juristenstudies,
nog eens aandacht te besteden. Een bezinning op de problematiek vindt eveneens plaats na kennisneming van
het werk, dat op dit gebied binnen A.R.S. en A.L.S. is
uitgevoerd. Er zal aandacht worden geschonken aan de
"school-methodiek", zoals deze gold als, niet verplicht,
referentie-systeem ten behoeve van de veldwerkers. Ook
wordt het werk van enkele individuele onderzoekers geanalyseerd.
Ook dit tweede probleem is gesteld met het doel een
praktisch belang te dienen.
Volksrecht bestaat in de meeste landen van de derde
wereld nog als geldend recht. Ook in de nabije toekomst
zal deze toestand vermoedelijk gehandhaafd blijven. Weliswaar zijn overal, wat betreft deelgebieden van het
recht, kodifikatieplannen in voorbereiding, in hoofdlijnen blijft het recht echter onaangetast. De handhaving
van het volksrecht zal in de toekomst toevallen aan
16) Zie De Smidt Bruxelles 1960 en Gilissen Bruxelles
1962.
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rechters, die vreemd zijn in het milieu waarin zij
rechtspreken. Het samenstellen van teboekstellingen
als handleiding voor deze overheidsrechters zal in de
toekomst van groot belang blijven. Het is zinvol om
bij het teboekstellen van recht voordeel te doen van
ervaringen, die in A.R.S. en A.L.S. zijn opgedaan,
wat betreft de specifieke methodologie van teboekstellen.
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1.3. De indelinp van het boek
Het tweede hoofdstuk handelt over de hoofdzaken van
de rechtstoestand in Nederlands-Indië en in anglofoon
Afrika en over de rechtspolitiek, die in deze regio's
is gevoerd in de koloniale, respektievelijk post-koloniale tijd. Het hoofdstuk bedoelt de praktische en politieke kontext te geven, waarbinnen de studies van
A.R.S. en A.L.S. begrepen moeten worden.
Het derde hoofdstuk handelt over de juristenstudies
op het gebied van volksrecht, zoals deze plaatsvonden
binnen het kader der Adatrechtsschool. In de eerste
sektie wordt aandacht besteed aan de theorie van de
studies. In deze sektie worden de koncepten, theorieën
en methoden uiteengezet, die door de A.R.S.-onderzoekers bij hun studie van volksrecht zijn gebruikt. De
tweede sektie omvat een bespreking van de school-methodiek inzake teboekstellen. De derde sektie betreft
een analyse van twee projekten op het gebied van teboekstellen. Deze analyse omvat de methodiek, zoals
die is toegepast door de onderzoekers, zowel in de fase van het veldwerk als tijdens de uitwerking der gegevens.
Het vierde hoofdstuk betreft een analyse van de juristenstudies , uitgevoerd in het kader van A.L.S. Het
hoofdstuk is van opzet gelijk aan het voorgaande.
Het vijfde hoofdstuk bevat enkele beschouwingen en
konklusies. Het hoofdstuk bestaat uit twee sekties. De
eerste sektie betreft een bespreking van de theorie
der juristenstudies. De tweede sektie handelt over
kwesties inzake de specifieke methodologie op het gebied van teboekstellen.
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2
DE RECHTSPOLITIEK IN NEDERLANDS-INDIE EN ANGLOFOON
AFRIKA
2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het rechtsbeleid geschetst,
dat in Nederlands-Indië en in anglofoon Afrika is gevoerd op het gebied van volksrecht. In deze schets
wordt de aandacht gericht op de wijze waarop in de
verschillende fasen der koloniale en, wat Afrika betreft, ook de post-koloniale periode, vraagstukken van
rechtsbedeling zijn geregeld. In het bijzonder wordt
gelet op kwesties betreffende de plaats van het volksrecht in het grotere rechtsgeheel, de geldingsomvang
van het volksrecht en de organisatie van de rechtspraak.
De uiteenzetting heeft tot doel een inzicht te geven
in de praktisch-juridische kontext, waarbinnen de Adatrechtsschool en de African Law School hebben gefunktioneerd. Daarom wordt extra aandacht geschonken aan de
periode waarin deze scholen zich nadrukkelijk hebben
gemanifesteerd. Wat A.R.S. betreft was dat de tijd,
globaal, tussen 1900 en 1940; wat A.L.S. betreft is
dat de tijd van 1948 tot nu. Omdat A.R.S. alleen in
de koloniale periode heeft bestaan, wordt aan de
rechtsontwikkeling in Indonesië na de onafhankelijkheid slechts een enkele opmerking gewijd.
De schets bestaat uit twee delen. Het eerste deel
betreft een uiteenzetting van de rechtspolitieke ontwikkelingen, die zich in het begin van de koloniale
tijd hebben voorgedaan. In de eerste periode zijn de
pijlers geslagen van het koloniale systeem van rechtsbedeling, die gedurende een groot deel der koloniale
geschiedenis, gedeeltelijk ook nog in deze tijd, overeind zijn blijven staan.
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Het tweede deel handelt over latere fasen in de koloniale tijd en wat Afrika betreft ook over de postkoloniale tijd. Het betreft de tijd waarin A.R.S. en
A.L.S. operationeel waren. Deze fase wordt gekenmerkt
door grote aandacht voor vraagstukken van rechtspolitiek en snelle veranderingen in het bestaande systeem
van rechtsbedeling. Bij het schetsen van het beleid in
dit tweede deel wordt niet alleen de "officiële" politiek besproken, ook wordt aandacht geschonken aan de
plannen, die daarbuiten, in de akademische sfeer, zijn
uitgedacht. Met name wordt gelet op de rechtspolitieke
visie, die in A.R.S. en A.L.S. terzake van het volksrecht in hun regio's is ontwikkeld en op de wijze waarop deze scholen bij de vorming van het officiële beleid betrokken zijn geweest.
Het hoofdstuk heeft de volgende indeling:
2.1.
Inleiding
2.2.
Het rechtsbeleid in Nederlands-Indië
2.2.1. De negentiende eeuw: opbouw van het rechtssysteem
2.2.2. Ontwikkelingen in het beleid na + 1900
2.3.
Het rechtsbeleid in anglofoon Afrika
2.3.1. Het rechtsbeleid in de eerste helft van de 20e
eeuw
2.3.2. Veranderingen in het beleid na + 1940
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2.2.

Het rechtsbeleid in Nederlands-Indië

2.2.1. De negentiende eeuw: opbouw van het rechtssysteem
De rechtstoestand in Nederlands-Indië was, als gevolg
van een grillige loop der koloniale geschiedenis, uitermate komplex. De rechtsbedeling was gegrondvest op
het "dubbele stelsel van dualiteit" . In de loop van
de 19e eeuw was terzake van de rechtsbedeling geleidelijk een tweeledige tegenstelling ontstaan: a) de tegenstelling tussen rechtspleging over Europeanen, de
"Europese rechtspraak", en de rechtspraak over de Indonesiërs, de "inlandse rechtspraak"; en b) de tegenstelling binnen deze inlandse rechtspraak tussen de
van gouvernementswege verschafte rechtspleging, de
"gouvernementsrechtspraak" en de traditionele Indonesische rechtspleging, de "inheemse rechtspraak" .
Bij de oorsprong en de ontwikkeling van dit stelsel
worden hierna enkele opmerkingen gemaakt.
1) De term is van F.D. Holleman 1940:375. Ook verder
in deze paragraaf wordt bij het uiteenzetten van de
opbouw van het rechtssysteem veelvuldig verwezen
naar hetzelfde, in het Afrikaans gestelde artikel,
genaamd "Die Regspraak oor Die Inheemse Bevolking
van Nederlands Oos-Indië".
2) Deze inheemse rechtspraak valt in feite ook nog in
twee verschillende typen uiteen, te weten in inheemse rechtspraak in direkt bestuurd gebied en in
indirekt bestuurd gebied. Deze laatste rechtspraak
wordt gewoonlijk aangeduid als "landschapsrechtspraak" . De landschapsrechtspraak betreffende de
procedure was op enkele punten afwijkend van de inheemse rechtspraak in rechtstreeks bestuurd gebied.
Deze landschapsrechtspraak wordt hier niet verder
besproken.
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Het koloniale bewind in Nederlands-Indië is in de
opeenvolgende tijdvakken afwisselend door twee aan elkaar tegengestelde beginselen geïnspireerd. Twee richtingen van staatkunde, te weten de doktrines van direkt bestuur en van indirekt bestuur, hebben telkens
om voorrang gestreden. In de periode dat de V.O.C, het
bewind in de archipel voerde (1602-1799), was de bestuursvorming gebaseerd op het beginsel van indirekt
bestuur. Het Engelse overgangsbewind heeft onder leiding van Raffles (1811-1816) het stelsel van direkt bestuur ingevoerd. Na 1816 heeft het Nederlandse gezag
dit Engelse systeem overgenomen, zij het, zoals we zo
dadelijk zullen zien, in "getemperde vorm" . Aan het
eind der 19e eeuw is men weer overgestapt op het oude
V.O.C.-stelsel van indirekt bestuur.
De vele wisselingen in het staatkundig beleid hebben
geleid tot bovengenoemde ingewikkelde rechtstoestand.
Er bestonden gebieden met direkt en met indirekt bestuur, afhankelijk van het tijdstip waarop het gebied
in kwestie onder het Nederlandse gezag was gebracht.
Java (met uizondering van de gebieden rond de vorstendommen Jogjakarta en Solo, de zogenaamde "Vorstenlanden") en grote delen van Sumatra behoorden tot de gebieden met rechtstreeks bestuur; de gebieden daarbuiten, die aan het eind van de 19e eeuw en in het begin
van de 20e eeuw waren ingelijfd, stonden in meerderheid onder indirekt bestuur.
De situatie was nog meer gekompliceerd door het feit,
dat in geen der perioden de bestuursvorming konsekwent
gegrondvest was op de aangenomen postulaten van direkt
of indirekt bestuur.
Het belangrijkste feit in dit verband is de vroegtijdige wettelijke erkenning, tijdens een periode van direkt bestuur, van het adatprivaatrecht als het geldende
recht der inlandse bevolkingsgroepen. In 1854 werd de
3) Holleman 1940;376.
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gelding van het adatrecht in de toenmalige Indische
Constitutie, het "Regeeringsreglement" (S.1854-2),
vastgelegd. Er ontstond aldus formeel dualisme op
het gebied van recht. Twee systemen funktioneerden
naast elkaar. In de eerste plaats het aan het Nederlandse recht ontleende recht voor de Europeanen in
de kolonie; in de tweede plaats het adatrecht voor
de inlandse bevolkingsgroepen . Tegelijkertijd werd
ook een reeds bestaande dualiteit in de rechtspleging wettelijk bevestigd. Er ontstonden Europese
rechtbanken, waar voornamelijk geschillen tussen
Europeanen naar Europees recht werden afgedaan,
naast inlandse rechtbanken ten behoeve van de Indonesiërs.
De halfhartige uitvoering van het "direkt bestuur"
in de 19e eeuw, voor zover dit vraagstukken van
rechtsbedeling aanging, heeft ook tot het ontstaan
van de tweede dualiteit geleid. De inlandse rechtspraak werd in veel delen van het direkt bestuurd
gebied geleid door Nederlandse rechters, die "in
naam des konings" naar adatrecht over inlanders
rechtspraken; in andere delen van het direkt bestuurd
gebied was de bevolking echter "gelaten" in het genot
van zijn eigen rechtsinstellingen. Van overheidswege
werden in die delen van de archipel bepaalde traditionele, door inheemse rechters geleide, instellingen
op het gebied van rechtspraak, aangewezen als de
rechtbanken voor de inheemse bevolking. Deze handhaving van de inheemse rechtspraak werd aanvankelijk
gezien als een regeling van tijdelijke aard. Het ont4) In Nederlands-Indië werd, in verband met de rechtsbedeling, nog een derde groep onderscheiden, te weten de "Vreemde Oosterlingen" (Chinezen, Arabieren,
Indiërs, enz.). Deze groep was, wat de rechtsbedeling betreft, in aanvang grotendeels gelijkgesteld
met de inlanders. Na 1921 gold voor hen in beginsel
"" Europees recht.
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staan van de inheemse rechtbanken was in het begin te
wijten aan geldgebrek. Zodra de financiële middelen
van de overheid het toelieten, zou het adatrecht overal door gouvernementsrechters worden gehandhaafd. Geleidelijk kregen de inheemse rechtbanken een definitief karakter en werd vervanging ervan niet meer overwogen. Toen aan het einde der 19e eeuw de doktrine van
indirekt bestuur ging overwegen, werd in de nieuw gewonnen gebieden, in overeenstemming met dit beginsel,
de bevolking overal "gelaten" in het genot van hun eigen instellingen .
Hieronder volgt bij elk der twee genoemde typen
rechtspleging voor Indonesiërs - de gouvernementsrechtspraak en de inheemse rechtspraak - een aantekening omtrent de wijze van funktioneren: de wettelijke grondslag, de bevoegdheid der rechters, de samenstelling
der kolleges, enz.
a. De gouvernementsrechtspraak
De gouvernementsrechtspraak vond zijn wettelijke
grondslag voor de eerste maal, in 1854, in het "Regeeringsreglement". In 1925 werd deze rechtspraak bevestigd in art. 30 van de nieuwe Indische Constitutie de
"Indische Staatsregeling" (S.1925-415). In de gebieden
waar gouvernementsrechtspraak was ingevoerd, was de
tandraad de dagelijkse rechter voor geschillen op het
gebied van adatprivaatrecht. De landraad werd geleid
door een rechtsgeleerde voorzitter, te weten een Nederlands - in later tijd ook wel eens een Indonesisch jurist, opgeleid aan een Nederlandse universiteit of
aan de rechtshogeschool in Batavia en geschoold in het
Nederlandse of Nederlands-Indische recht. De voorzitter werd bijgestaan door twee inheemse leden, die tezamen met de voorzitter het rechtsprekend kollege vormden. Het toepasselijke recht bij civiele zaken was het
5) Holleman 1940:377, 378.
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adatrecht ; strafzaken werden behandeld volgens het
Wetboek van Strafrecht, een bewerking van het in Nederland geldende wetboek op dit gebied, die sedert
1917 voor alle bevolkingsgroepen binnen de sfeer van
de gouvernementsrechtspraak toepasselijk was verklaard .
De civiele en strafprocedure voor de landraden op
Java en Madura was vastgelegd in een reglement, daterend uit 1848, opgetrokken, naar de woorden van Holleman, "uit verwaterde beginsels van Nederlandse procesreg, met die bedoeling om 'n eenvoudige regtspleging te dien" 6 . Dit reglement i s later nog herhaaldelijk gewijzigd en meer in overeenstemming gebracht
6) De toepasselijkheid van het adatrecht was, zoals
werd meegedeeld, al in 1854 in het Regeeringsreglement en later in de "Indische Staatsregeling"
vastgelegd. Opgemerkt moet worden, dat vóór 1920
de gelding van adatrecht aan een soort "repugnancy
clause" gehouden was, inhoudende dat het de rechter geoorloofd was van het adatrecht af te wijken,
indien dit recht strijdig was met de erkende beginselen van het (westerse) recht. Aan de werking
van deze clausule is in 1920 door een wet een
einde gemaakt (zie Logemann 1947:45). Het was na
die tijd slechts de wetgever mogelijk om van het
geldende adatrecht af te wijken. De regeling als
hier geschetst in verband met de gelding van
adatrecht in de sfeer van de gouvernementsrechtbanken, was ook van toepassing in de sfeer van de
inheemse rechtspraak.
7) Het betreft het "Wetboek van Strafrecht voor Ned.Indië", ingevoerd in 1918, zie Engelbrecht 1940:
993 e.v. Vóór die tijd gold het "Wetboek van
Strafrecht voor Inlanders in Ned.-Indie" van
1872.
8) Helleman 1940:379.
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met de specifieke eisen van de inlandse rechtspleging.
Hoger beroep in gewichtige landraadzaken diende voor
Europese rechtbanken (de "Raden van Justitie");
b. De inheemse rechtspraak
De inheemse rechtspraak was evenals de gouvernementsrechtspraak al in 1854 in het "Regeeringsreglement" geregeld. Deze rechtspraak werd later opnieuw vastgelegd
in de "Indische Staatsregeling" (art. 130) . In art.
130 en 131 lid 5 van dezelfde wet was voorts bepaald,
dat adatprivaatrecht, adatstrafrecht en adatprocesrecht
voor zover niet vervangen door algemene of (wat strafen procesrecht betreft) door residentsverordeningen,
g

geldend recht was .
Hoewel de tekst van art. 130 spreekt van de inheemse
bevolking, "gelaten" in het genot van hun eigen rechtspleging en hoewel in hiervoor aangehaalde artikelen
der Staatsregeling ruim baan was gemaakt voor het adatrecht, heeft de inheemse rechtspraak grote invloed ondergaan van het "westerse" recht. De zorg voor de inheemse rechtspraak was opgedragen aan de Nederlandse
bestuursambtenaren - de residenten - der verschillende
gewesten. Deze residenten hebben veelvuldig hun bevoegdheid gebruikt om, binnen hun eigen ressort, reglementen inzake de procedure af te kondigen, die een kopie waren van de op Nederlandse leest geschoeide reglementen der landraden. Ook was in veel gebieden bepaald,
dat het Nederlands-Indisch wetboek van strafrecht bij
strafzaken als leidraad voor de rechters zou gelden
De residenten hadden bovendien op verschillende wijzen ingegrepen in de samenstelling van de inheemse
rechtbanken. De rechtbanken waren in veel gevallen kreaties van het Nederlandse bestuur, niet gegrondvest op
bestaande instellingen. De rechters waren eveneens geselekteerd en aangesteld door het Nederlandse bestuur.
9) Zie Ter Haar 1939:11.
10) Holleman 1940:388.
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Bovendien was de "leiding" over de inheemse rechtbanken toevertrouwd aan Nederlandse bestuursambtenaren.
Deze ambtenaren bezaten weliswaar geen stemrecht, in
de praktijk echter hebben zij op de gang van zaken
tijdens de zitting grote invloed uitgeoefend; zij gedroegen zich in feite als rechter. De Indonesische
rechters fungeerden slechts als toeschouwers en als
"ja-broers" . De Nederlandse resident van het gewest
trad tenslotte op als hoogste beroepsinstantie van de
inheemse rechtspraak.
De twee onder a. en b. genoemde typen rechtspraak
kunnen door de sterke overheidsinvloed op de organisatie ervan, worden geacht te behoren tot het type "overheidsrechtspraak" in de zin die daaraan gegeven is in
het eerste hoofdstuk (p. 5 ) .
2.2.2. Ontwikkelingen in het beleid na ± 1900
In het begin der twintigste eeuw werd door de Nederlandse regering een nieuwe rechtspolitieke koers aangekondigd. Er werden plannen aangekondigd om in Nederlands-Indië terzake van het privaatrecht eenheidsrecht in te voeren, ten behoeve van alle daar woonachtige bevolkingsgroepen. Het nieuwe geschreven recht
zou een bewerking van de Nederlandse kode dienen te
zijn. De regering meende, dat gekodificeerd recht een
gunstige invloed op de ekonomische ontwikkeling der
12

inheemse bevolking met zich mee zou brengen
De nieuwe regeringsplannen hebben tot krachtige reakties aanleiding gegeven. Het was Van Vollenhoven,
toen pàs hoogleraar in Leiden, die in 1906 met zijn
artikel "Geen juristenrecht voor den Inlander" als
eerste de kodifikatiepoging in scherpe bewoordingen
11) Holleman 1940:388.
12) Sonius 1976:6.
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heeft veroordeeld. Er ontstond een
ficisten" en de aanhangers van Van
pluraliteit van recht in Indonesië
strijd heeft de eerste 25 jaar van
geduurd.

strijd tussen "uniVollenhoven, die
bepleitten. Deze
de twintigste eeuw

Van Vollenhoven verwierp, althans in beginsel, kodifikatie om twee redenen
Zijn eerste motief was praktisch. Het was zijns inziens onrealistisch te denken, dat het mogelijk zou
zijn om een miljoenenbevolking met een levend, organisch en lokaal gedifferentieerd recht, als het adatrecht, enkel op grond van een daartoe strekkend besluit van de wetgever, te brengen tot naleving van
nieuw, "vreemd", geschreven recht. Hij meent, dat de
ontwikkelinCj van adatrecht geen kwestie is "voor de
heeren in Buitenzorg of in Den Haag", maar dat het
lot van dit recht in handen ligt van de "Indonesiërs
in hun dorpen". Een regeringsbeleid, hetzij gericht
op behoud, hetzij gericht op afschaffing van dit
recht, slaagt alleen indien de bevolking tot medewerking bereid is
Van Vollenhovens tweede argument voor verwerping van
het officiële beleid is van ideële aard. Kodifikatie
en verwestersing van adatrecht beschouwt hij als uiting van Nederlandse superioriteitswaan, van gebrek
aan respekt voor het adatrecht
13) Van Vollenhoven heeft zich niet tegen elke vorm
van kodifikatie gekant. Hij heeft zich voorstander
verklaard van "codificatie in het klein". Daaronder
verstaat hij "uitzonderingscodificatie, codificatie
die zich beperkt tot een afgeronde, goed werkende,
overzienlijke stof voor welke eenig ingrijpen urgent is gebleken", van Vollenhoven 1931:835.
14) Van Vollenhoven 1931:878.
15) Van Vollenhoven 1931:880.
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Van Vollenhoven en zijn aanhangers hebben in hun
streven tot behoud van het adatrecht overigens nooit
gepleit voor een regeringspolitiek van niet-inmenging in kwesties inzake dit recht. Zij vormden geen
groep beschermers van "adat curiosa", maar beseften
goed, dat het adatrecht in de loop der geschiedenis
onlosmakelijk onderdeel van een groter systeem was geworden en dat het juist aan de overheid was, dit systeem goed te doen funktioneren. Van Vollenhoven
schrijft:
"Ons doelwit daarbij is niet de adatgeleerdheid op
zich zelf, nog minder het stremmen van Indies ontwikkeling ten gerieve van "vertroetelde" adat-curiosa;
ons hooge doelwit is het scheppen van een niet op
papier maar in waarheid goede rechtsbedeeling en
goede bestuursinrichting voor onze inlanders, welke
twee zonder solide kennis van volksrecht en volksopvatting niet bereikbaar zijn"
Van Vollenhoven heeft de regering een programma, bestaande uit een zestal onderling samenhangende maatregelen, aan de hand gedaan, waarop een rechtspolitiek
gericht op differentiatie van het recht in NederlandsIndiê gebaseerd zou moeten zijn . Al deze programmapunten bedoelen te voorzien in een verbeterde rechtspraak. Zo bepleit hij onder meer: onderzoek, gevolgd
door teboekstelling van adatrecht, "opzameling" van
adatjurisprudentie, verbetering van de opleiding der
adatrechters, enz.
In 1928 ging de regering "om": de politiek van kodifikatie werd principieel verlaten
16) Van Vollenhoven 1909:90.
17) Van Vollenhoven 1918:82-91.
18) Zie Ter Haar V.G. II, 1950:557. Ter Haar neemt als
datum voor de verandering van het officiële beleid
7 november 1928, de dag waarop, zoals hij zegt, de
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Na 1928 vormde het dualisme dus opnieuw de hoeksteen
van het regeringsbeleid. Omdat deze keuze vóór dualisme door positieve overwegingen was ingegeven - in casu
uit respekt voor het adatrecht - karakteriseren Hoebel
en Schiller deze regeringspolitiek met de term "enlightened dualism"
Na 1928 heeft de regering zich bij de uitvoering van
het dualistisch rechtsbeleid sterk laten inspireren
door het bovengemelde "programma" van Van Vollenhoven . De architekt van het beleid in deze laatste dekade van de koloniale tijd was Ter Haar. Hij heeft,
als leerling van Van Vollenhoven, als hoogleraar aan
de rechtshogeschool in Batavia, daarnaast tevens als
departementaal ambtenaar, zijn stempel gedrukt op de
rechtsontwikkeling in die periode2 . Ter Haar kan worden gezien als de auctor intellectualis van een
groot aantal praktische maatregelen, die alle erop gericht waren de rechtsbedeling in Nederlands-Indië te
bevorderen en de rechtszekerheid ten behoeve van de
Indonesische bevolkingsgroepen te vergroten.
De mijns inziens belangrijkste van deze nieuwe regelingen worden hier genoemd
a. In 1928 werd van regeringswege besloten om in alle regio's van Indonesië een onderzoek naar de rechtstoestand in te stellen. Dit onderzoek was gericht op

19)
20)
21)
22)

regering bij monde van de direkteur van justitie in
een officiële regeringsverklaring de unifikatiegedachte principieel heeft afgezworen.
Hoebel-Schiller 1979:13
Encvclopeadie van Nederlandsch-Indië VII, 1935:446.
Bertling 1941:266 e.V.; Van Ossenbruggen 1941:7-9.
Het hierna volgende overzicht is vooral gebaseerd op
de herdenkingsartikelen n.a.v. het overlijden van
Ter Haar,van Bertling (1941) en Van Ossenbruggen (1940).
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de teboekstelling van het adatrecht 3. In 1932 kreeg
Soepomo als eerste onderzoeker opdracht het adatrecht
van West-Java te verkennen en schriftelijk vast te leggen. De opdracht berustte, aldus Ter Haar, op de volgende overwegingen:
1. Het is regeringszaak de rechtseenheid op het stuk
van privaatrecht onder de Indonesiërs te verbeteren.
2. Daarvoor is in de eerste plaats nodig, dat de
rechter deskundiger kan zijn, doch daarnaast een grote mate van vrijheid behoudt.
3. Hem moet daartoe een beschrijving ter beschikking
staan, die het adatrecht zo goed mogelijk uiteenzet;
welk recht hij zich verplicht moet voelen naar wetenschappelijke methoden te helpen vormen in zijn beslissingen, zonder daarbij wettelijk gebonden te zijn aan
precedenten of - anders dan in bijzondere gevallen aan wetsartikelen.
4. Zulk een beschrijving moet voor iedere rechtskring
berusten op speciaal deskundig onderzoek
In deze laatste periode zijn nog een drietal opdrachten tot onderzoek van recht verstrekt
b. In 1932 heeft de "inheemse rechtspraak" in de
rechtstreeks bestuurde gebieden een nieuwe regeling
gekregen, die in grote mate de ideeën van Ter Haar op
26

dat gebied bevatte . Het betreft een uniforme regeling van de hoofdzaken van deze rechtspraak. Deze wet
diende ter vervanging van de vele en onderling verschillende reglementen, die op dit stuk door de residenten waren uitgevaardigd. In de nieuwe ordonnantie
23)
24)
25)
26)

Prins 1962:174.
Ter Haar V.G. II, 1950:115.
Zie Ter Haar V.G. II, 1950:582.
Bertling 1941:270. Het betreft de "Regeling van de
Inheemsche rechtspraak in rechtstreeks bestuurd gebied" (S 1932, no. 80), zie Engelbrecht (1940:15081528).
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werd gepoogd de inheemse rechtspraak meer in overeenstemming te brengen met de idee van "eigen rechtspleging" .
c. In 1935 verkreeg de zogenaamde "dorpsjustitie"
een wettelijke grondslag. Overal in Indonesië funktioneerde buiten de officiële rechtbanken - de "overheidsrechtspraak" - rechtspraak, uitgeoefend door de "hoofden" in de dorpen. Het werd met het oog op een goede
rechtsbedeling van belang geacht, om deze lokale rechtspraak, die gewoonlijk in Nederlands-Indië "dorpsjustitie" werd genoemd, een wettelijke grondslag te geven.
Dit gebeurde door invoering in 1935 (stb. 102) van artikel ЗА in het bestaande Reglement op de Rechterlijke
Organisatie. Er werd tussen de gouvernementsrechtspraak
en de dorpsjustitie een zeker verband gelegd in deze
zin, dat de landraden in elke zaak kennis moesten ne
men van de eventueel door dorpsrechters genomen be
slissingen, terwijl zij bevoegd waren een zodanige be27

slissing bij de dorpsjustitie uit te lokken
d. In 1937 werd een nieuwe regeling inzake hoger be
roep van adatzaken, gewezen door de landraden, inge
steld (zie S. 631). Tot dusver was de beroepsrecht
spraak door de Europese rechters, verbonden aan de zo
genaamde "Raden van Justitie", uitgeoefend. Deze kop
peling van adatrechtspraak in beroep aan Europese
rechtspraak werd ongewenst geacht. Adatrechtspraak
werd opgedragen aan de zogenaamde derde kamer van de
Raad van Justitie in Batavia. Deze kamer werd samenge
steld uit de bekwaamste juristen op het gebied van
adatrecht.
e. Ter Haar heeft zich tenslotte verdiept in de pro
blematiek van rechtsvinding naar adatrecht. De "vreemdelingen-rechters" - de magistraten en de bestuursamb
tenaren, soms ook de inheemse rechters verbonden aan
de landraden en inheemse rechtbanken - werden geacht
27) Van Ossenbruggen 1941:8.
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het adatrecht te kennen. Het was hen verboden recht
te weigeren onder voorwendsel, dat het adatrecht zweeg
of onduidelijk was 8. De rechters dienden dus, bij alle hun voorgelegde gevallen, door onderzoek het geldende recht te achterhalen. Ter Haar heeft voor deze
problematiek een methode uitgewerkt, een specifiek ten
behoeve van de rechtspraak naar ongeschreven adatrecht
ontworpen "doktrine" . Deze doktrine wordt gewoonlijk
aangeduid met de term "beslissingenleer". De inhoud
van deze methode wordt in het derde hoofdstuk besproken (zie 3. 2.5.) .
Bij de rechtsontwikkeling in Indonesië na de onafhankelijkheid wordt slechts een enkele aantekening gemaakt .
a. Wat betreft het privaatrecht en het strafrecht
werd de toestand, in vergelijking met de koloniale
periode, niet essentieel gewijzigd . Enkele onderdelen van het privaatrecht werden echter gekodificeerd
en geünificeerd. In I960 werd een Agrarische Basiswet
geldend voor alle bevolkingsgroepen in Indonesië ingevoerd, die aan het tot dan toe bestaande dualisme
op het gebied van grond een einde maakte.
De politieke ontwikkelingen, die zich na 1960 hebben voorgedaan, hebben ertoe geleid, dat deze wet op
dit moment - de facto - vrijwel buiten werking is.
De wet is echter niet ingetrokken. In 1974 tenslotte
werd een algemeen geldende huwelijkswet uitgevaardigd,
die het materiële adatrecht vrijwel intakt liet.
b. Op het gebied der rechtspraak heeft zich een belangrijke wijziging voorgedaan. De oryanisatits der
28) Van Vollenhoven 1931:326-337; zie ook Ter Haar
V.G. I, 1950:469.
29) Zie o.m. Ter Haar V.G. II, 1950:472 e.v.
30) Djojodigoeno 1952:5; de Grondwet van 1945 bevat
wel een kodifikatie-artikel.
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rechtspraak is op unitarische basis geplaatst met sekuliere en voor huwelijkszaken Islamitische rechtbanken· De inheemse rechtspraak is verdwenen. De rechtspraak is toevertrouwd aan rechtskundigen, aan juridisch geschoolde magistraten3 . De formele situatie
van de "dorpsjustitie" is onduidelijk, maar zij wordt
32

gedoogd . In het jaar 1970 werd voorts een nieuwe
basiswetgeving op het gebied van de rechterlijke organisatie van kracht.
c. Over de rechtspolitieke koers, die in Indonesië
nu en in de toekomst gevaren wordt, is nog weinig met
zekerheid te zeggen. Op één uitzondering na. Het ideaal van rechtspluralisme, zo vurig bepleit door Van
Vollenhoven en Ter Haar, dat tenslotte onderdeel was
geworden van het koloniale beleid, wordt niet gehuldigd. Vrijwel alle Indonesische schrijvers zeggen te
willen streven naar een nationaal homogeen rechtssysteem. Sommige auteurs bepleiten een systeem, gebaseerd op westers recht. Anderen menen, dat dit eenheidsrecht moet worden gegrondvest op de beginselen
van het adatrecht; weer anderen nemen tussen deze twee
uitersten een tussenpositie in. Een definitief beleid
is echter nog niet gevormd

31) Hooker 1975:279.
32) Zie Van den Steenhoven 1974:247 e.V.
33) Vgl. Koesnoe 1977:135 e.v.
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2.3.

Het rechtsbeleid in anglofoon Afrika

2.3.1. Het rechtsbeleid in de eerste helft van de
twintigste eeuw
In de landen van anglofoon Afrika heerst verscheidenheid op het gebied van taal, kuituur, godsdienst, sociale en ekonomische ontwikkeling. De landen hebben echter
gemeen, dat zij in het verleden, in de meeste gevallen
sedert het einde der 19e eeuw, voor kortere of langere
tijd deel hebben uitgemaakt van het Britse koloniale
rijk. Het feit, dat deze landen voor een deel eenzelfde koloniale voorgeschiedenis hebben, waardoor hun
rechtssystemen op eenzelfde, Britse, basis zijn gegrondvest, maakt het mogelijk in algemene termen te
spreken over de hoofdzaken van de rechtspolitiek en
rechtstoestand in anglofoon Afrika.
De engelse koloniale politiek was sedert het begin
der twintiger jaren in Afrika gekenmerkt door de doktrine van "indirect rule" "*. Deze doktrine hield in,
zoals hiervoor (1.2.) is opgemerkt, dat de Afrikaanse
bevolking in beginsel "gelaten" werd in het genot van
eigen (volks)recht en rechtspraak. Volksrecht gold in
elk der koloniën als "special law", uitsluitend voor
de inheemse bevolkingsgroepen. Als "general law", toepasselijk voor alle bevolkingsgroepen van het land,
gold van overheidswege uitgevaardigd recht van Engelse
signatuur. Niet in alle koloniën is hetzelfde (Engelse)
recht als "general law" ingevoerd
In West-Afrika (onder meer Ghana, Nigeria, Cameroen,
Sierra Leone) is Engels recht ("common law, equitable
doctrines and statutes of general application"), zoals
dat op een bepaald tijdstip gold in Engeland, ingevoerd.
In Oost-Afrika (onder meer Uganda, Kenya, Tanzania) is
34) David 1978:512.
35) David 1978:516.
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het (van oorsprong Engelse) recht ingevoerd, zoals dat
op een bepaald tijdstip gold in het voormalige "BritsIndië". In de koloniale gebiedsdelen ten zuiden van de
rivier de Zambesi is weer een ander beleid gevoerd. In
deze gebieden (onder meer Rhodesië, Botswana, Unie van
Zuid-Afrika) was reeds in een veel eerder stadium door
andere groepen kolonisten van voornamelijk Nederlandse
afkomst, het eigen moederlandse recht als "general law"
ingevoerd en voor alle bevolkingsgroepen van deze gebieden verbindend verklaard3 . Dit van oorsprong oudNederlandse recht wordt aangeduid als "Romeins-Hollands
recht".
Als gevolg van de Engelse politiek ontstond in alle
koloniën een rechtsorde, gebaseerd op een grondslag van
dualisme. Tegenover elkaar stonden twee verschillende
rechtssystemen: geschreven recht van Engelse, eventueel
Romeins-Hollandse signatuur enerzijds en ongeschreven
"Afrikaans" volksrecht anderzijds. De verhouding tussen
beide rechtsstelsels was in elk land in de wet vastgelegd. Hoewel de wetgeving in de verschillende koloniën
niet geheel identiek was, kan niettemin de Kenyaanse
regeling op dit stuk voor de meeste andere regelingen
model staan . Krachtens de wet in Kenya werd het volksrecht van de verschillende etnische groeperingen van de
kolonie als geldend recht beschouwd, indien dit niet in
strijd was met de beginselen van "justice and morality".
Deze standaardformulering komt in enigerlei vorm in alle koloniën terug en wordt de "repugnancy clause" genoemd .
Het dualistische beginsel kwam ook tot uitdrukking in
de wijze waarop in de koloniale periode de organisatie
3 β

der rechtspraak was georganiseerd
36) David 1978:516.
37) Philips 1956:89.
38) Cotran-Rubin 1970:XXI.
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. Naast elkaar ont-

stonden "Engelse" rechtbanken ("Superior Courts", "Magistrates Courts") en Afrikaanse rechtbanken ("Local"
of "native" of "customary courts"). De Engelse rechtbanken stonden onder leiding van een in het Engelse
recht geschoolde magistraat. Meestal werd naar "general law" recht gesproken. De rechtbanken hadden echter jurisdiktie over alle bevolkingsgroepen van de
desbetreffende kolonie. Zij waren verplicht, indien
beide gedingvoerenden inheems waren, het lokale volksrecht toe te passen. De Afrikaanse rechtbanken waren
gegrondvest op traditionele instellingen en dateerden
uit de pre-koloniale periode. Het rechtbankpersoneel
was samengesteld uit inheems funktionarissen. De jurisdiktie betrof alleen inheemse bevolkingsgroepen.
Het toegepast recht (privaatrecht, strafrecht, procesrecht) was volksrecht.
De Engelse en de traditionele rechtspraak vormden
twee, streng gescheiden, parallelle systemen. Geleidelijk werd echter een zekere verbinding tussen de beide
systemen gelegd, in die zin dat de Engelse rechtbanken
als beroepsinstantie van de Afrikaanse rechtbanken
werden aangewezen. Ook traden Engelse bestuursambtenaren op als "supervisor" of als beroepsinstantie van
de traditionele rechtbanken.
De magistratenrechters waren echter, de weinige keren dat zij geroepen waren volksrecht toe te passen,
niet goed in staat hun taak te vervullen. Zij kenden
het recht ten enenmale slecht. De rechters werden ook
niet geacht het volksrecht te kennen. Aan de Engelse
rechtbanken in alle Afrikaanse koloniën werd een doktrine gehanteerd, volgens welke de (inheemse) partijen
zelf het bestaan van de regels, waarop zij hun aanspraken fundeerden, dienden te bewijzen . Door partijen
39) Hooker 1975:136. De overheidsrechters gingen ervan
uit dat "native law" moest worden beschouwd als
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moest het volksrecht op eenzelfde wijze worden bewezen, als andere "feiten", die tijdens het proces naar
voren kwamen. Inzake vraagstukken van bewijs werd
volksrecht derhalve als "fact", niet als "law" behandeld . In veel gevallen echter hebben de juristen der
Engelse rechtbanken, in strijd met de hun gegeven proviso's, volksrecht niet eens als "fact" beschouwd:
volksrecht werd genegeerd, de rechters pasten Engels
recht toe, ook indien de gedingvoerenden inheems waren1*1.
2.3.2.Veranderingen in het beleid na +_ 1940
Gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft zich een ommekeer voorgedaan in de houding van de Engelse regering ten opzichte van het volksrecht . Het dualistische systeem had ertoe geleid, dat het volksrecht zich
vrijwel autonoom (zij het onder toezicht van de Britse
bestuursambtenaren) kon ontwikkelen. De belangstelling
voor het volksrecht van de kant van juristen was, zoals we hiervoor zagen, minimaal.
In het begin der veertiger jaren werd van overheidswege onderzoek gelast naar de werking van de Afrikaanse inheemse rechtbanken. De opdracht was verstrekt, omdat de koloniale overheid in Kenya de Afrikaanse rechtbanken geleidelijk meer binnen het koloniale rechtssysteem wilde inkorporeren. Deze verandering in de rechts"foreign law". Dit recht dient volgens de Engelse
doktrine te worden bewezen door wie zich erop beroept. Naar analogie diende "native law", dat •
voor de Engelse overheidsrechters in Afrika immers
ook vreemd was, te worden bewezen (Allott 1970:
258).
40) Hooker 1975:136.
41) Cotran-Rubin 1970:XXI.
42) Phillips 1977:130.
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politieke koers hield verband met de snelle veranderingen op sociaal en ekonomisch gebied, die tot een
verandering in het Afrikaanse kultuurpatroon hadden
geleid. Men was van mening, dat de rechtsontwikkeling
met deze veranderingen gelijke tred diende te houden.
De geleidelijke integratie van Afrikaanse en Europese
rechtbanken achtte men van belang voor een goede sociaal-ekonomische ontwikkeling van het volk. Pogingen
tot integratie van de volksrechtbanken diende echter
gebaseerd te zijn op een goede kennis van de wijze
waarop die rechtbanken funktioneerden. Om deze reden
werd tot een verkennend onderzoek opdracht gegeven.
De ontwikkelingen in Kenya hebben een nieuw tijdperk
in de koloniale Afrikaanse rechtsgeschiedenis ingeluid. Dit tijdperk wordt gekenmerkt door grote belangstelling van de kant van de overheid voor volksrecht,
door pogingen dit recht te "ontwikkelen", te "moderniseren" en op te nemen, tezamen met andere rechtssystemen - Engels recht en godsdienstrecht - in de koloniale, later nationale rechtssystemen in de verschillende landen van Afrika. Deze aandacht voor vraagstukken van ontwikkeling van volksrecht uitte zich in
het begin van het nieuwe tijdperk in enkele konkrete
maatregelen. In veel koloniën werden zogenaamde "judicial advisers" aangesteld. Het waren gewoonlijk Engelse bestuursambtenaren met juridische kwalifikaties,
die tot bijzondere taak kregen de rechtspraak van de
Afrikaanse rechtbanken te begeleiden en te ontwikkelen,
met het oog op de inkorporatie ervan in het grote
rechtssysteem . Een tweede maatregel betrof de instelling van "Colonial Native Law Advisory Panels".
Deze panels stonden onder leiding van bovengenoemde
"judicial advisers" en kregen bescheiden wetgevende
bevoegdheden op het gebied van volksrecht
43) Allott 1967:4; Phillips 1977:130.
~44) Phillips 1977:130.
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Het nieuwe tijdperk werd ook gekenmerkt door grote
wetenschappelijke bedrijvigheid in verband met volksrecht. Juristen, die zich tot op dat moment afzijdig
hadden gehouden, toonden plotseling grote belangstelling. In 1948 werd de eerste leerstoel "African law"
ingesteld, aan de School of Oriental and African Studies (S.O.A.S.) van de universiteit van Londen. In
1949 volgde de London School of Economie and Political
45

Science met eenzelfde initiatief
Professor A.N. Allott, van aanvang af verbonden aan
S.O.A.S., heeft een belangrijke rol gespeeld in de studie van volksrecht in deze periode. Hij en een snel
groeiend aantal stafleden hebben het volksrecht welbewust beschouwd als geldend recht, onderdeel van het
koloniale rechtsgeheel en vatbaar voor ontwikkeling en
modernisering. Een der belangrijkste initiatieven van
S.O.A.S. was de initiëring, in 1959, van het Restatement of African Law Project (R.A.L.P.), een projekt
gericht op de stelselmatige beschrijving van het volksrecht van de landen van anglofoon Afrika. Prof. Allotts
initiatieven waren vruchtbaar. Binnen korte tijd hebben overal in Afrika, Europese en Afrikaanse juristen
zich op de praktische studie van volksrecht toegelegd"6.
Wetenschap en overheid hebben zich sedert het begin
der jaren vijftig in grote eendracht gewijd aan vraagstukken van rechtsontwikkeling. In de periode 1953 tot
1966 zijn vrijwel jaarlijks kongressen georganiseerd,
gewijd aan tal van praktische problemen betreffende de
rechtsontwikkeling . Deze kongressen werden bezocht
45) Phillips 1977:130.
46) Cotran-Rubin 1970:XIV; Allott 1967:4.
47) (Onder meer) 1955, Amsterdam, over "The future of
customary law in Africa", zie kongresverslag Leiden
1956; 1958, Brussel, over "Le problème de la rédaction des droits coutumiers: intérêts, difficultés,
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door prominente deskundigen op het gebied van Afrikaans
recht en volksrecht, zowel van de kant van de overheid
als van de wetenschap. Praktische en akademische juris
ten, bestuursambtenaren en politici, antropologen en
sociologen, van Europese en van Afrikaanse herkomst
hebben aan de kongressen deelgenomen en aldus bijgedra
gen aan de vorming van het beleid in Afrika. De kon
gressen werden veelal gevolgd door overheidsmaatrege
len in de vorm van nieuwe wetgeving op het gebied van
volksrecht.
De problematiek inzake rechtsontwikkeling in Afrika
bezat, blijkens de kongressen en de daaropvolgende over
heidsregelingen, twee aspekten: a. de integratie van
Afrikaanse en Engelse rechtspraak en b. de integratie
van Afrikaans en geschreven, koloniaal recht.
Het probleem betreffende integratie van rechtspraak
is als eerste aan de orde gesteld. De konferentie van
Judicial Advisers in 1953 en 1956, gedeeltelijk ook de
konferenties van Londen en Dar es Salaam in 1960 en
1963, handelen over vraagstukken op dit gebied"*β.
methodes", zie het verslag van de algemeen rappor
teur J.Th. de Smidt, Bruxelles 1960; 1960, Brussel,
over "La rédaction des coutumes dans Ie passé et
dans Ie présent", zie kongresverslag, Gilissen (ed.),
Bruxelles 1962; 1960, London, over "The future of
law in Africa", zie kongresverslag, Allott (ed.),
London 1960b; 1963, Dar es Salaam, over "African
conference on local courts and customary law", zie
kongresverslag, McClain (ed.). Dar es Salaam 1963;
1963, Ibadan, over "Integration of customary and
modern legal systems", zie kongresverslag. The Law
Faculty, Univ. Ife (ed.) Ife 1971; 1966, Addis Abeba, over "Ideas and procedures in African customary
law", zie kongresverslag, Gluckman (ed.), London 1969.
48) Zie noot 47.
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Het was een gelukkige keuze, aldus Allott, om problemen terzake van procesrecht te behandelen, voordat
vraagstukken in verband met de eenwording van ander
recht aan de orde werden gesteld"*9. De eenheid van
rechtspraak is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van elke poging tot integratie van de materiële
rechtssystemen in een bepaald land.
Tijdens de kongressen werden verschillende aanbevelingen gedaan betreffende een nieuwe vorm en werkwijze
van de Afrikaanse rechtbanken. De nadruk lag daarbij
op een verbetering van de opleiding van de rechters.
Zij zouden niet alleen in de rechtspraak naar volksrecht,
maar ook in de rechtspraak naar Engels recht moeten
worden getraind. Ook allerlei aanbevelingen werden gedaan betreffende uniforme regels van bewijs en proces.
De overheden van alle landen van anglofoon Afrika hebben in de jaren globaal tussen 1950 en 1975 de aanbevelingen der kongressen overgenomen. Het proces van integratie der rechtspraak werd geleidelijk in verschillende etappen voltooid. McClain geeft een schets van de
integratie van de Afrikaanse rechtspraak 0 . We volgen
hieronder de hoofdlijnen van zijn schema.
a. In de allereerste fase van het koloniale bewind
was volksrecht noch volksrechtspraak wettelijk erkend
of geregeld. De rechtspraak werd alleen gedoogd.
b. Een volgende fase, na de invoering van het systeem
van indirect rule in het begin van deze eeuw, betekende
de wettelijke erkenning van de Afrikaanse rechtbanken.
Deze erkenning hield een bepaalde restriktie in, op het
gebied van strafrecht, met name inzake de aard der opgelegde straffen.
c. Een volgende fase in de ontwikkeling impliceerde
het toezicht van de westerse bestuursambtenaren op de
Afrikaanse rechtbanken.
49) Allott 1968:67.
50) McClain (ed.) 1963:11-13.
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d. In de vijftiger jaren werden geleidelijk overal
grotere veranderingen aangebracht in de samenstelling,
bevoegdheid en procedure van de Afrikaanse rechtbanken.
Het aantal rechtbanken werd geregeld en belangrijk gereduceerd; het aantal rechters per rechtbank werd teruggebracht; er werden eisen gesteld aan de opleiding
der rechters; bij de wet werd de toepassing van de
regels van bewijs geregeld; er werd kontrole op het
gebied van financiën en administratie ingesteld.
e. De laatste fase vond plaats aan het begin van de
post-koloniale tijd. In deze fase werd het integratieproces afgerond. De nieuwe Afrikaanse staten hebben
alle wetten uitgevaardigd, die een geheel nieuwe regeling van de rechtspraak inhouden. Bijna overal zijn de
Afrikaanse en de Europese rechtspraak verenigd in één
unitarisch, hiërarchisch opgebouwd systeem. Aan de top
van dit systeem zetelt een "High Court"; alle rechtbanken hebben in deze post-koloniale periode jurisdiktie over Afrikanen en Europeanen. Zij kunnen recht
spreken naar volksrecht of naar overheidsrecht. De
rechtspraak is ook aan de lagere rechtbanken in handen
van "magistrates", die op zijn minst een basisopleiding
op het gebied van recht hebben gehad. De praktijk en
procedure van de rechtbanken zijn grotendeels gebaseerd
op Engels recht
Vraagstukken betreffende integratie van materieel
recht zijn vooral besproken tijdens de konferenties van
Londen (1960), Dar es Salaam (1963) en Ife (1964) 52 . Op
al deze kongressen hebben vertegenwoordigers van S.O.A.S.
een belangrijke rol gespeeld. Allott was redakteur van
het Londense kongresverslag en "director" van de konferentie in Ife; McClain, medewerker van S.O.A.S., heeft
het verslag van het kongres van Dar es Salaam geredi51) Cotran-Rubin 1970:XXI.
52) Zie noot 47.
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geerd. Algemeen was men daar van mening, dat de ontwikkeling van een uniform rechtssysteem in Afrika een delikaat probleem vormde. Het lokaal gedifferentieerde
volksrecht zou vrijwel niet binnen afzienbare tijd in
een unitarisch systeem zijn onder te brengen. Men stelde:
"There was wide agreement that there was no question of
the disapnearance of customary law in the foreseeable
future as a significant part of African legal systems" .
Toch werd, bij deze zelfde gelegenheid, een zekere eenheid op het gebied van recht voor de toekomst bepleit:
"The Conference whilst noting the difficulties and
problems which existed in each state (...) concluded
that complete integration of customary law with other
law to form one body of law was desirable as an ultimate objective. The Conference recognised that such
integration did not necessarily imply the imposition
of uniform personal law regardless of religion or
local origin" 54 .
De ontwikkeling naar eenheidsrecht zou vooral betrekking hebben op bepaalde onderdelen van het recht: het
strafrecht en, wat het privaatrecht betreft, het handelsrecht en het verbintenissenrecht. Deze gebieden
van recht dienden in westerse zin te worden hervormd
en tenslotte gekodificeerd55. Wat betreft andere onderdelen van het privaatrecht - het personen-, familie-,
huwelijks- en grondenrecht - sprak men zich in voorzichtige termen uit. Men sprak meer over "modification"
van volksrecht (Kongresverslag Dar es Salaam, p. 35)
en van het elimineren van variaties in het volksrecht
van de verschillende etnische groepen (Kongresverslag
53) Zie bijv. Kongresverslag Dar es Salaam, McClain (ed.)
1963:22.
54) Zie Kongresverslag Dar es Salaam, McClain (ed.),
1963:3l!
55) Zie Kongresverslag Dar es Salaam, McClain (ed.),
1963:30, 31.
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Londen, p. 11). In dit verband is het van belang te
wijzen op de betekenis, die door prof. Allott wordt
toegedacht aan het Restatement projekt, om geleidelijk
eenheid te brengen in het volksrecht. Restatement
houdt in, volgens prof. Allott, de stelselmatige beschrijving van het volksrecht van een bepaalde groep,
onder terzijdestelling van bepaalde, kleinere, lokale
variaties . De opzet van het Restatement projekt is
door Allott en zijn staf tijdens verschillende kongressen bekend gemaakt. De doelstellingen van het
projekt zijn door de kongresleden in meerderheid hartelijk toegejuicht
De nieuwe Afrikaanse regeringen hebben na de onafhankelijkheid een rechtspolitieke koers uitgezet, die
grotendeels overeenstemde met de uitspraken en aanbevelingen van de kongressen.
Op het gebied van personen-, familie- en grondenrecht bleef overal het bestaande koloniale systeem van
dualisme intakt. Er werd daarnaast gepoogd een zekere
eenheid in het volksrecht tot stand te brengen. Verschillende landen hebben daarbij gebruikt gemaakt van
de diensten van het Restatement projekt (bijvoorbeeld
Kenya, Botswana, Zambia, Swasiland, Malawi). Een land,
Tanzania, heeft een poging gedaan het volksrecht volledig te unificeren. Direkt na de onafhankelijkheid
werd een projekt geïnitieerd, gericht op onderzoek,
gevolgd door unifikatie van het recht der verschillende stammen
Na de onafhankelijkheid zijn echter ook in enkele
landen (Kenya, Uganda, Ghana) terzake van bepaalde onderdelen van het privaatrecht - ook binnen de sfeer
van het personenrecht en het grondenrecht - kodifika56) Zie o.m. 1962a:215.
57) Allott (ed.) 1960b:16.
58) Cotran-Rubin 1970:XXII.
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59

ties ingevoerd, gebaseerd op westers recht
Terzake van andere gebieden van het recht, met name
op het gebied van strafrecht, is bijna overal geschreven recht, met een westerse inslag, ingevoerd

59) Cotran-Rubin 1970:XXV.
60) Cotran-Rubin 1970:XXV.
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3
DE ADATRECHTSSCHOOL
3.1. Inleiding
Dit hoofdstuk handelt over theorie en methode, die in
de Adatrechtsschool zijn gevolgd bij het bestuderen van
adatrecht. Het hoofdstuk bevat, inklusief deze inleiding, 4 sekties.
In sektie 3.2. wordt het grote theoretische kader,
waarbinnen de A.R.S.-juristen hun studies ten behoeve
van de juridische praktijk hebben ondernomen, besproken. Hier komen de volgende vragen aan de orde: welk
rechtsbegrip werd gehanteerd; welke aandachtsvelden
kunnen worden onderscheiden; welke methode(n) is c.q.
zijn bij de studies toegepast; hoe zagen vertegenwoordigers van A.R.S. aard en doel van de door hen beoefende wetenschap?
In deze analyse wordt veel aandacht besteed aan de
arbeid en ideeën van de twee prominenten van de school,
van Vollenhoven en Ter Haar. Eerstgenoemde auteur wordt
beschouwd als de grondlegger der studie; als de eerste
onderzoeker, die het arbeidsveld in zijn geheel heeft
verkend en omlijnd; tevens als de instigator van een
groot aantal door "leerlingen" ondernomen nieuwe studies, die plaatsvonden volgens de door hem aangegeven
methode. Ter Haar wordt gezien als de theoretikus; als
de eerste auteur, die zich systematisch heeft bezonnen
op de grondslag van de A.R.S.-studies; en als de geleerde, die ten behoeve van de beoefening van de A.R.S.studies nieuwe wegen heeft aangewezen.
De sekties 3.3. en 3.4. handelen over vraagstukken
van methodiek, die zich hebben voorgedaan aan juristen
bij het teboekstellen van recht. In 3.3. wordt de
schoolmethodiek van A.R.S. besproken. De laatste sek-
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tie 3.4. bevat een analyse van twee teboekstellingen,
vervaardigd binnen het kader van A.R.S.
Bij de bespreking van de methodologie wordt, voor zover deze het verzamelen van gegevens betreft, gebruik
gemaakt van een terminologie ontleend aan Hoebel. Deze
auteur onderscheidt in zijn hoofdstuk "Methods and
Techniques" van zijn klassieke werk "The Law of Primitive Man" drie afzonderlijke methoden van onderzoek.
Hij spreekt van de "ideological" methode, gericht op
het opsporen van regels middels het voorleggen van hypothetische vragen aan informanten; van de "descriptive"
methode, gericht op het waarnemen van "practices"; een
derde methode richt zich tenslotte op "instances of
hitch, dispute, grievance, trouble" .
Hierna wordt, bij de bespreking van de gevolgde metho-

de, gesproken van de ideologische
methode, de
deskriptieve methode en de trouble-case-methode.
De laatste
term wordt een ruime betekenis gegeven. Deze betreft
niet alleen de, in het bijzonder door Hoebel bepleite,
werkwijze omvattende onderzoek van het volledige proces
van geschilbeslechting, inklusief de gebeurtenissen en
diskussies, die aan het nemen van de eigenlijke beslissing voorafgaan. Met de term trouble-case-methode wordt
aangeduid elke methode gericht op "troubles" - geschillen en konflikten - als bron van informatie, ook als
deze bron uit slechts één regel in een jurisprudentiebundel bestaat.

1) Cambridge 1967.
2) Hoebel 1967:29.
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3.2.

Het theoretisch kader van A.R.S.

3.2.1. Van Vollenhoven, de grondlegger van de studies
van adatrecht
Elke beschouwing over de juristenstudies van adatrecht, ondernomen binnen het kader van de Adatrechtsschool, moet beginnen bij het werk van de grondlegger
van deze school, Cornelis van Vollenhoven. Zijn hoofdwerk "Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië - in afleveringen verschenen tussen 1906 en 1930 - vormt, in
de woorden van Ter Haar, "middelpunt van de bibliografie van het adatrecht - sluitsteen van het verleden,
fundament voor de toekomst" . Het boek bevat een systematische beschrijving, regio voor regio geordend, van
het adatrecht van de 19 rechtskringen, die hij in de
Indische archipel had onderscheiden. De studie is gebaseerd op een bibliografische studie van de beschikbare gepubliceerde en ongepubliceerde gegevens op het
gebied van adatrecht1*. Voor de geografische ordening
van de enorme hoeveelheid gegevens heeft van Vollenhoven het begrip "rechtskring" - een gebied met homogeen
adatrecht - ingevoerd. Voor de thematische ordening van
de stof heeft van Vollenhoven een nieuwe systematiek
ontworpen, gebaseerd op de specifieke struktuur van
het adatrecht. Het deel van zijn boek, dat de geografisch en thematisch geordende rechtsbeschrijving vormt,
heeft van Vollenhoven de "legger" genoemd. Het is een
schema, een model voor het doen van nieuw onderzoek
en het bijeenbrengen van nieuwe gegevens. Van Vollen3) Ter Haar 1939:239.
4) Van Vollenhoven heeft zelf in zijn "Ontdekking van
het Adatrecht" een overzicht gegeven van onderzoeken
en werken op het gebied van adatrecht, die voor hem
van belang zijn geweest. Met ere noemt hij Wilken,
Liefrinck en Snouck Hugronje.
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hovens opzet is in deze volledig geslaagd. Zijn systematiek is geworden tot dè systematiek van de adatrechtstudie .
Van Vollenhovens hoofdwerk betreft niet alleen een
beschrijving van het adatrecht, maar het heeft een veel
wijdere opzet. Het boek bevat een uitgebreide methodologische inleiding, schenkt uitvoerig aandacht aan de
"inlijsting" van het adatrecht in het rechtsgeheel van
de kolonie, aan de handhaving van het adatrecht in de
volks- en overheidssfeer en aan geschiedenis en toekomst van het adatrecht. Zo dadelijk wordt gepoogd de
diverse studie-objekten, alsmede de bij elk van de Objekten gehanteerde methode, te onderscheiden. Tevoren
wordt echter in algemene zin een schets gegeven van
van Vollenhovens visie op adatrecht: hoe zag hij dit
recht; welke kentrekken onderscheidde hij; hoe grensde hij "recht" af van "gewoonte"; hoe beschouwde hij
de relatie tussen adatrecht en wettenrecht?
3.2.2. Het adatrechtsbeßrip van van Vollenhoven
Adatrecht definieert van Vollenhoven als: "Dat samenstel van voor inlanders en vreemde oosterlingen geldende gedragsregels, die eenerzijds sanctie hebben (daarom "recht") en anderzijds in ongecodificeerden staat
verkeeren (daarom "adat") .
Van Vollenhoven is de eerste geweest, die het begrip
adatrecht in de bovenbedoelde, nauwkeurig omlijnde betekenis, als technische term heeft gebezigd. Mede hierdoor is het mogelijk geworden, dat de term "adatrecht"
kon worden tot een algemene technische wetenschappelijke term die door alle latere onderzoekers in gebruik
is genomen.
5) De systematiek van van Vollenhoven, later de "A.R.S.methodiek", wordt hierna, in 3.3.2. , nader uiteengezet.
6) Van Vollenhoven 1918:14.
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Ook de Indonesische talen ontbeerden, naar van Vollenhoven bericht, vrijwel alle een algemeen aanvaarde
term ter aanduiding van het eigen recht . Het ontbreken daarvan impliceert echter niet, dat ook het begrip
recht, in de bovenbedoelde zin, afwezig was. Van Vollenhoven heeft zijn adatrechtsbegrip bepaald onder
verwijzing naar onderscheidingen, die ook in het inheemse denken niet onbekend waren. Hij beschrijft hoezeer ook in Indonesië bepaalde regels van andere worden onderscheiden door het feit, dat zij voorzien zijn
van dwang. Een bepaalde kategorie regels immers wordt
als "gevaarlijk" en "nadelig", als "strijdig met de
wil der voorouders" beschouwd. Indien de regels van
dit type worden geschonden, verlangt de bevolking van
haar hoofden "die schending tegen te gaan" .
Van Vollenhoven is zich er echter wel van bewust, dat
het noodzakelijk is om grote zorgvuldigheid te betrachten bij de studie van het Indonesische volksrecht ten
aanzien van het onderscheid tussen van dwang voorziene
rechtsregels en andere regels. Hij relativeert deze
tegenstelling op tweeërlei wijze. Op de eerste plaats
stelt hij vast, dat "adatrecht en de overige adat niet
door een zwarte streep gescheiden zijn". Van Vollenhoven waarschuwt ook in zijn latere geschriften telkens
hoezeer in Indonesië rechtsregels en andere gedragsregels met elkaar in wisselwerking staan9. Dit impliceert, dat het lastig is, soms "ondoenlijk" om in een
bepaald geval het geldende adatrecht te kunnen onderkennen . Op de tweede plaats weet van Vollenhoven,
dat de grens tussen adatrecht en adat soms anders verloopt dan waar westerse onderzoekers deze zouden verwachten . Het adatrecht bevat dwingende regels be7)
8)
9)
10)
11)

1918:8.
1931:399.
1931:400
1918:9.
1918:10.
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treffende kwesties, die naar westerse opvattingen op
het terrein van de etikette thuishoren. Maar, zegt hij,
"zo zij (bedoeld wordt de "regels", F.S.) een sanctie
hebben van dwang, hoe zal men dan dien naam (bedoeld
wordt "recht", F.S.) onthouden?"12
Van het aldus omlijnde begrip adatrecht heeft van Vollenhoven op verschillende plaatsen in zijn hoofdwerk
kentrekken beschreven . Enkele, mijns inziens voor zijn
denken typerende, elementen van zijn beschrijving worden hierna samengevat.
Van Vollenhoven kenschetst het adatrecht als "volksrecht" . Dit begrip gebruikt hij, volgens eigen zeggen,
in navolging van Beseier, die "volksrecht" onderscheidt
van "juristenrecht". Adatrecht is volksrecht, omdat het
verkeert in ongekodificeerde staat en omdat het, in tegenstelling tot het westerse (juristen)recht, niet verwetenschappelijkt is. Hij stelt het als, in beginsel,
voortgebracht door de "alsmaar stroomende samenleving"
De ontwikkeling ervan vindt plaats "buiten den bewusten
menselijken wil om" . Toch zijn er enkele plaatsen aan
te wijzen waar van Vollenhoven blijk geeft van een inzicht, dat het adatrecht nu en dan ook als gevolg van
een menselijke wilsbeschikking, met name door de volksrechter, wordt veranderd
Van Vollenhoven wijdt veel aandacht aan vraagstukken
betreffende de bindende kracht van het adatrecht. Met
name de derde afdeling van zijn hoofdwerk handelt over
de vraag, welke faktoren ertoe bijdragen, dat het adatrecht wordt nageleefd. Hij meent, dat dit niet op de
12)
13)
14)
15)
16)
17)

1918:10.
Zie in het bijzonder 1918:1-15 en 1931:233-402.
1918:4.
1918:72.
1931:389-393
1931:389.
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eerste plaats gebeurt, omdat de rechters der overheidsrechtbanken met dwang de regels handhaven. Andere faktoren zijn voor de naleving van het adatrecht van groter belang. Hij onderscheidt in dit verband drie kategorieën,
te weten de "vrijwillige naleving", de "gesteunde naleving" en ontwikkeling van het adatrecht door de rechter 1 8 . Bij elk van deze kategorieën wordt nog een aantekening gemaakt.
a. Betreffende de vrijwillige naleving. Van Vollenhoven meent, dat er op de eerste plaats bepaalde maatschappelijke faktoren werkzaam zijn, die de leden van
de samenleving brengen tot vrijwillige en spontane
naleving van het recht. Hij zet uiteen welke van deze
faktoren in de Indonesische maatschappij van belang
zijn. Hij wijst daarbij op de "macht der gewoonte" en
op bepaalde institutionele vormen van "adatinprenting",
bestaande uit het geregeld spreken over en aanhoren
van de inheemse "adatregels" , zoals dat in de kleinere dorpen bestaat. Van groot belang is ook de "vooroudervrees" . De regels zijn afkomstig van de voorouders en zijn met magische kracht beladen. "Overtreeding
der regels is gevaarlijk". Bij niet-naleving "dreigt
vooroudervloek, dreigt godenvloek" 1
b. Een andere belangrijke vorm van adatrechtsnaleving
wordt apart besproken 22 . Het betreft een instelling,
die van Vollenhoven als "gesteunde naleving" aanduidt.
Veel belangrijke rechtshandelingen (bijvoorbeeld betreffende vererving, huwelijk, grondverkoop) spelen
zich in de Indonesische dorpen af voor en ten overstaan van de volkshoofden. De bemoeienis van de hoofden
18)
19)
20)
21)
22)

1931:233 e.V.; 246 e.V.; en 257 e.v.
1931:245.
1931:237.
1931:238.
1931:247-256. Van Vollenhoven noemt F.D. Holleman
(1918) en Logemann (1923) als de ontdekkers van de
institutie (1931:252).
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met deze rechtshandelingen is het, zoals hij zegt,
"instaan voor", het kenbaar maken dat tegen de transaktie geen bezwaar gemaakt hoeft te worden, omdat deze
23

in overeenstemming met het adatrecht is . De "gesteun
de naleving" leidt ertoe, dat geschillen in de toekomst
uitblijven.
с Indien er toch tenslotte een geschil ontstaat,
wordt het aan de rechter voorgelegd. De funktie van de
Indonesische rechtspraak is "het afdoen van het geschil
in zijn geheel". De Indonesische volksrechter heeft
tot taak een geschil "uit te maken", te beslechten, tot
het "verledene te doen behooren", "koelte" te brengen
De rechter maakt geen onderscheid tussen strafrecht en
privaatrecht. Hij behandelt alle aspekten van de zaak.
Hij beperkt zich daarbij niet tot de partijen - de di
rekt betrokkenen - maar betrekt ook anderen in de zaak,
voor zover de afdoening daarvan dit eist.
In zijn beschrijving van de volksrechtspraak beklem
toont van Vollenhoven de neiging van de rechter tot
25

"admodiëren", tot het zoeken van een kompromis . De
rechter acht zich niet verplicht strak vast te houden
aan de regels van het objektieve adatrecht. Hij zegt:
"de adatrechtspraak werkt niet mechanisch, maar weegt
af wat het zwaarst is" . Deze admodiërende trek, die
het beslechten van geschillen kenmerkt, wordt nog in
de hand gewerkt door het feit, dat het adatrecht zelf
veel kwesties slechts in grote lijnen regelt en welbewust punten onzeker laat en ter bemiddeling overlaat
27

aan de rechter
Van Vollenhovens koncept houdt in, zoals wij hiervoor
hebben gezien, een ontwikkeling van het adatrecht, zich
23) 1931:251.
24) 1931:259.
25) 1931:270 e.v.
26) 1931:271.
27) 1931:271.
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in beginsel voltrekkend buiten de bewuste menselijke wil
om. Het recht wordt gevormd in de maatschappij en groeit
op organische wijze. Slechts in weinig gevallen worden
de regels welbewust gemaakt door adatfunktionarissen.
Het probleem doet zich nu voor, dat van Vollenhoven in
zijn definitie adatrecht enerzijds gekenmerkt acht door
de van rechterswege uitgeoefende sanktie, maar dat hij
anderzijds niet de rechter, maar het "volk", de maatschappij in zijn geheel, aanwijst als eerste faktor van
rechtsvorming. Hij meent, dat er ook reeds van adatrechtsregels kan worden gesproken vóórdat een bepaalde
2θ

regel door de rechter is gehandhaafd . De vraag rijst
dan evenwel op welke wijze men dan een nog niet door de
rechter gesanktioneerde norm kan herkennen als rechts
norm.
Het hier geschetste probleem raakte vooral de overheidsrechters en de adatrechtsonderzoekers in Nederlands-Indië. Adatrecht was geldend recht. Hoe konden zij weten
welke regels gelding bezaten? Welke regels bezaten sanktie? Van Vollenhoven geeft geen echte oplossing voor het
probleem. Hij vraagt slechts om nauwgezet onderzoek te
doen. Hij zegt:
"De manier om adatrecht op te sporen is nauwgezette en
wijdvertakte navraag, hoe sinds jaren in een bepaalde
streek bepaalde voor den rechtstoestand gewichtige dingen plegen te worden gedaan of gedoogd, als normaal en
den voorouders welgevallig plegen te worden beschouwd,
bij inbreuk de medeburgers of de hoofden of wellicht
een enkel maal den rechter in actie brengen"
Men dient zich in zijn onderzoek dus allereerst op gebeurtenissen, die zich in de samenleving afspelen, buiten
geschil, te richten; slechts een enkele maal zal men ook
rechterlijke beslissingen in zijn naspeuringen kunnen betrekken. Het houdt in, dat men slechts een enkele maal
28) 1931:399.
29) 1931:400.
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direkt kan kontroleren of een bepaalde norm werkelijk
een norm met sanktie, dus een rechtsnorm
is. In de meeste gevallen staat tijdens onderzoek deze kontrolemogelijkheid niet open. Men zal dan niet anders doen dan
zich, door intensief navragen en naspeuren, zo goed mogelijk voor te stellen welke regels bij eventuele inbreuk vanwege hun "gevaarlijkheid" gesanktioneerd zullen worden3 .
Van Vollenhovens visie op adatrecht, zoals hier wat
de hoofdlijnen betreft gegeven, is ook het beeld geworden van de latere onderzoekers van adatrecht. In de
laatste fase van de geschiedenis van A.RtS. heeft Ter
Haar een nieuw koncept van adatrecht uitgewerkt. We
zullen daar zo dadelijk op terugkomen.
3.2.3. Van Vollenhovens adatrechtsstudies
Van Vollenhoven heeft geen aparte beschouwing gewijd
aan de theoretische grondslag, waarop zijn studies op
het gebied van adatrecht zijn gefundeerd. In geen van
zijn geschriften gaat hij in op de vraag of zijn wetenschap te rekenen is als een positieve rechtswetenschap,.
of als een niet-normatieve vorm van rechtswetenschap
(bijvoorbeeld rechtsvergelijking), dan wel van sociale
wetenschap (bijvoorbeeld rechtsantropologie). Slechts
hier en daar, verspreid over zijn hele werk, worden enkele opmerkingen gemaakt, die het karakter van zijn studie raken . Deze passages zijn echter schetsmatig van
30) Zie voor deze interpretatie van van Vollenhovens
koncept ook Van Dijk 1948:19, 20.
31) Van Vollenhoven wijst ergens op het belang der adatrechtsstudie t.b.v. rechtsvergelijking. In dezelfde
volzin echter, wijst hij op een ander doel, t.w. de
"praktijk van rechtspraak en bestuur", die wordt gediend (1918:78). Op negatieve wijze wordt het begrip
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aard en lijken ongeschikt om er algemene konklusies aan
te verbinden. Het is slechts mogelijk uitsluitsel te
krijgen over bovengenoemde vragen, indien men de studies
van van Vollenhoven, in de volkssfeer en in de overheidssfeer, in hun geheel analyseert en indien men telkens de
vraag stelt in hoeverre hij ten aanzien van elk der deelstudies de positie betrekt van toeschouwer, dan wel van
deelnemer aan het rechtsleven in Indonesië.
A. Studies in de volkssfeer
Hiervoor, in 3.2.2., hebben we gezien dat van Vollenhoven adatrecht beschouwde als recht, voortgebracht door
de samenleving, dat kan worden opgespoord door waarneming van regelmatig terugkerende gedragingen. In zijn
hoofdwerk geeft hij aanwijzingen in verband met onderzoek van het adatrecht. Dat doet hij eveneens in de (mede) door hem opgestelde, zo dadelijk te bespreken "Adatwijzer" (zie 3.3.1.). Analyse van van Vollenhovens visie
op vraagstukken van onderzoek wijst uit, dat hij meende
dat adatrecht diende te worden opgespoord met behulp van
methoden en technieken, ontleend aan de sociale wetenschappen (i.e. de antropologie). Van Vollenhoven heeft
evenwel zijn eigen teboekstellingien), als neergelegd in
de "legger", zoals we zagen gefundeerd op bibliografisch
onderzoek, niet op veldonderzoek.
Over de methode, toegepast bij het teboekstellen door
bepaald, waar van Vollenhoven aangeeft dat zijn studie weliswaar nauw gelieerd is met, doch niet gelijk
staat aan de "volkenkunde"
(1918:5). Tenslotte
trekt de aandacht het feit, dat "juristen" (i.t.t.
"etnologen" en "philologen") worden gevraagd voor het
uitvoeren van de op de praktijk gerichte studie van
adatrecht (1918:86-90). Deze passage bevat echter
geen nadere aanwijzingen, dat van Vollenhoven zou
menen, dat de studie in kwestie ook te rekenen is
als een positieve rechtswetenschap.
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van Vollenhoven, dient het volgende opgemerkt te worden. De teboekstelling van van Vollenhoven is zeker
geen opsomming van regels. Integendeel, de regels worden gepresenteerd,in de vorm van een lopend verhaal,
binnen de sociaal-politieke kontext waarin ze funktioneren. De beschrijvingen worden, ten aanzien van elke
rechtskring, voorafgegaan door een gedetailleerde
schets van de daar geldende inheemse, sociaal-politieke organisatie (de zogenaamde "volksordening")· Ook
bij het weergeven van het recht worden veelvuldig allerlei bijkomende feiten en achtergrondgegevens verstrekt, ter verduidelijking van de gegeven rechtsinstituties en ter verlevendiging van het relaas.
Normatieve elementen - elementen van waardering ontbreken in de teboekstellingen. Wanneer de gedragspatronen onduidelijk, onzeker, of gekompliceerd zijn,
wordt dit in het verslag tot uitdrukking gebracht. In
een dergelijk geval worden ófwel de verschillende regels, die volgens van Vollenhoven in een bepaalde samenleving naast elkaar in acht worden genomen, gepresenteerd, ófwel de regels worden onder voorbehoud beschreven, met gebruikmaking van relativerende bewoordingen
32) Een voorbeeld van zijn relativerende wijze van beschrijven licht ik uit zijn eerste teboekstelling
(betr. de rechtskring Atjeh): "De mondigheid (eigenmondigheid) treedt in, naar het schijnt, met de
feitelijke, individueel uiteenloopende, puberteit;
het huwelijk kan (..) aan deze mondigheid voorafgaan"
(1918:190). In hetzelfde verslag is op (bijv.) p. 186
te lezen hoe van Vollenhoven, als hij konstateert
dat verschillende onderling tegenstrijdige regels
in een bepaald geval worden gevolgd, deze verschillen in zijn beschrijving opneemt. (Het betreft de
vraag over de wijze van verdelen, ingeval van echtscheiding, van goederen die staande het huwelijk
zijn verworven).
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Van Vollenhoven betrekt in zijn beschrijving konsekwent
de positie van waarnemer, van toeschouwer van het Indonesische rechtsleven. De teboekstellingen van de "legger" zijn mijns inziens elk te beschouwen als een vorm
van rechtsantropologie.
B. Studies in de overheidssfeer
Van Vollenhoven heeft in "Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië" in een aparte "afdeling" van zijn werk de zogenaamde "Inlijsting" - de relatie tussen adatrecht
en wettenrecht gedetailleerd beschreven.
Terzake van vraagstukken van "inlijsting" van adatrecht heeft van Vollenhoven zich niet op het standpunt
van toeschouwer gesteld, maar op dat van deelnemer aan,
van betrokkene bij het Nederland-Indisch rechtsleven. In
deze studies verschijnt hij als geïnvolveerd, rechtsgeleerd auteur. De plaats van het adatrecht wordt voornamelijk bepaald door studie, beschrijving en interpretatie van Nederlandse wetten en verordeningen op dit stuk.
Het element van waardering is kenmerkend voor de werkzaamheden. De studie, als door van Vollenhoven terzake
van wettenrecht ondernomen, is mijns inziens als een
vorm van positieve of dogmatische rechtswetenschap aan
te merken.
Een der gewichtigste vraagstukken waaraan van Vollenhoven in het kader van zijn positief-rechtelijke studie
terzake van adatrecht aandacht schenkt, heeft betrekking
op het "vinden" van adatrecht door de overheidsrechters.
De volgende problemen worden (onder meer) behandeld en,
door studie van de desbetreffende wetgeving en "doktrine"
tot oplossing gebracht.
Op de eerste plaats beziet hij de taak van de rechter
in het proces: dient hij zelf het geldende recht te kennen en te vinden, of is het hem geoorloofd de bewijslast
inzake het bestaan van de toepasselijke regels op de gedingvoerenden af te wentelen? Kort en krachtig luidt
zijn antwoord: "De opsporing van objectief recht is en
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blijft 's rechters plicht"33.
Vervolgens worden door van Vollenhoven enkele meer
technische aspekten omtrent de problematiek van het opsporen van dit recht besproken. Hij acht het wettelijk
geoorloofd en daarbij gewenst, dat de rechter "initiatief" ontplooit om het recht te vinden. Hij dient getuigen en informanten te raadplegen om zich van het
bestaan van de geldende regel op de hoogte te stellen.
Van Vollenhoven geeft de rechter onder meer onder verwijzing naar de "Adatwijzer" aanwijzingen voor het inwinnen van gegevens3'*. Hij plaatst zodoende de rechter
in een positie, die gelijk is aan die van de onderzoekers van recht. De Adatwijzer bevat, zoals we hierna
(3.3.1.) zullen zien, praktische richtlijnen ten behoeve van veldonderzoek.
De plaats.van het adatrecht in de koloniale rechtsorde wordt eveneens aan de orde gesteld in de rechtspolitieke beschouwingen van van Vollenhoven. In zijn
hoofdwerk zijn deze beschouwingen vooral te vinden in
de zesde afdeling, getiteld "De toekomst van het adatrecht van Nederlandsch-Indië"35 . Het betreft een beschrijving en afweging van beleidsopvattingen en beleidsvoornemens van de Nederlandse regering. Het officiële beleid wordt voortdurend kritisch bekommentarieerd. Uiteindelijk geeft van Vollenhoven zijn oordeel
over de koers, die op het rechtspolitieke vlak terzake
van adatrecht in de toekomst moet worden gevolgd. In
het voorafgaande hoofdstuk had hij zijn ideeën reeds
in essentie uiteengezet. In het slothoofdstuk van het
gehele werk, getiteld "Het adatrecht volkszaak", vat
33) 1931:331.
34) 1918:334.
35) 1931:813-882, zie ook zijn rechtspolitieke opstellen, gebundeld in "Het Adatrecht van NederlandschIndië", deel III (1933).
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van Vollenhoven zijn kredo nog eenmaal samen.
De hier onder A. en Β. genoemde "genres" van van
Vollenhoven vloeien soms in elkaar over. De teboekstelling bijvoorbeeld, bevat de beschrijving van elke
rechtskring in een laatste paragraaf, een korte rechtspolitieke beschouwing. Rechtsantropologie wordt hier
plotseling afgewisseld met rechtspolitiek. De gehele
derde afdeling, genoemd "Handhaving van het adatrecht",
is een mengeling van genres. Naast en door elkaar heen
lopen beschouwingen over adatrecht en over de plaats
van het adatrecht in het rechtsgeheel. Eensdeels wordt
de bindende kracht van adatrecht, berustend bij het
adatrecht zelf en bij de traditionele functionarissen
daarvan, anderdeels wordt de handhaving van dit recht
door de overheidsrechtspraak, aangeduid. Zodra het on
derwerp het adatrecht zelf betreft, treedt van Vollen
hoven op als theoretisch wetenschapper, als toeschouwer,
als rechtsantropoloog. Dan geeft hij een magistrale be
schrijving van "law in action" б . Zodra echter de offi
ciële rechtspraak aan de orde is, interpreteert en waardeert van Vollenhoven. Dan is hij vertegenwoordiger van
de positieve rechtswetenschap: dogmatisch jurist.
Ook in andere delen van zijn werk bestaat overal binnen eenzelfde afdeling, zelfs binnen eenzelfde hoofdstuk,
vermenging van genres. Men ziet echter steeds dat van
Vollenhoven, indien het adatrecht in enge zin studieobjekt is, slechts beschrijft en zich onthoudt van normatieve uitspraken. Als de studies beleid, wetgeving of
rechtspraak inzake adatrecht binnen de koloniale rechtsorde betreffen, dan verwisselt hij abrupt zijn rol van
toeschouwer voor die van strijdbaar en geïnvolveerd
deelnemer aan het rechtsleven.

36) Zie J.F. Holleman 1975:8.
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3.2.4. De leerlingen van van Vollenboven
De leerlingen van van Vollenhoven hebben hun studies
van adatrecht volvoerd binnen het door hem uitgewerkte
kader. Zij hebben dezelfde aandachtsvelden bestreken en
daarbij, in het algemeen, dezelfde methoden gebruikt.
Hierna worden de belangrijkste aktiviteiten, verricht
door de leerlingen van van Vollenhoven, samengevat.
A. Studies in de volkssfeer
Op de eerste plaats komen, vanzelfsprekend, de teboekstellingen vervaardigd binnen het kader van A.R.5. voor
een beschouwing in aanmerking. Een bibliografisch overzicht van de belangrijkste studies op dit terrein verschaft ons Ter Haar3 . In dit overzicht worden twee soorten teboekstellingen onderscheiden. Naast elkaar worden
gesteld "opzettelijke stelselmatige" beschrijvingen van
het hele adatrecht en "opzettelijke verhandelingen van
gedeelten van het adatrecht". Beide typen teboekstellingen kunnen als volgt worden gekarakteriseerd.
Ze zijn tot stand gekomen door onderzoek in het veld,
waarbij gebruik is gemaakt van methoden en technieken,
ontleend aan de sociale wetenschappen (i.e. de rechtsantropologie). De gegevens, verzameld in het veld, zijn
vervolgens geordend volgens het model van van Vollenhoven. Bij het beschrijven van het adatrecht hebben de
auteurs zich in het algemeen onthouden van het geven van
waarde-oordelen. De teboekstelling vormt een relaas van
regelmatig gevolgde gedragingen in een bepaalde samenleving. Op grond van de methode, gevolgd bij het onderzoek
en de beschrijving van recht, zouden de studies als vormen van rechtsantropologie kunnen worden beschouwd.
Het is echter noodzakelijk te konstateren, dat de
A.R.S.- teboekstellingen niet geheel vrij zijn van waarde-oordelen. De schrijvers (veelal rechters en rechtsprekende bestuursambtenaren) vallen soms als het ware uit
37) 1939:239-248. ,
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hun rol van toeschouwer en veroorloven zich nu en dan
het geven van normatieve uitspraken. Zij handelen in zo'η
geval ineens als waren zij weer rechter. Zij wikken en
wegen bepaalde regels en stellen een "betere" regel voor.
Dit gebeurt vooral indien men van mening is, dat de be
staande gebruiken, uit oogpunt van een goede ekonomische
of sociale ontwikkeling van de samenleving, niet langer
meer houdbaar zijn. In de laatste sektie van dit hoofd
stuk komen wij, aan de hand van voorbeelden, terug op
het fenomeen van de rolverwisseling onder de A.R.S.-au
teurs.
Naast de teboeksteHingen bestaan er nog andere uitings
vormen van adatrechtsstudies ondernomen in de volkssfeer.
Ook hiervan wordt gewag gemaakt in Ter Haars 'bibliogra
fie.
Op de eerste plaats dienen te worden genoemd verschil
lende grote projekten, uitgevoerd op instigatie of on
der leiding van van Vollenhoven, gericht op de ontslui
ting van adatrechtelijke gegevens in de archieven en in
de oudere, voornamelijk antropologische literatuur38.
Vervolgens dient nog te worden gewezen op studies, ge
baseerd op veldonderzoek van de hand van A.R.S.-auteurs,
niet speciaal gericht op het teboekstellen van adatregels.
In deze werken worden instellingen op het gebied van
adatrecht slechts zijdelings behandeld en wordt de aan
dacht sterk gekoncentreerd op de samenleving en haar bij
zondere struktuur, waarvan het recht slechts een aspekt
vormt. Een voorbeeld van dit genre wordt ontleend aan
38) Zie o.m. de "Pandecten van het Adatrecht": een serie
van 10 banden waarin adatrechtelijke gegevens, in de
literatuur gevonden, naar onderwerp zijn samenge
bracht. Zie ook de "Adatrechtbundels": een serie van
in totaal 46 bundels, verschenen sinds 1910, bevat
tende adatrechtelijke gegevens, aangetroffen in de
archieven van de overheid, of aangeboden door indi
viduele onderzoekers.

-66-

Ter Haars bibliografie. Het betreft Van der Woudens "Sociale structuur typen in de Groóte Oost" 3 . Deze (en
andere) door Ter Haar genoemde studies, waarin adatrecht
slechts een deelonderwerp vormt, , markeren de grens
tussen het studieveld van de rechtsantropologen en dat
van de algemene antropologen. '
B. Studies in de overheidssfeer
Van studies, die terzake van het adatrecht voornamelijk binnen de overheidssfeer zijn ondernomen, worden
hierna een drietal uitingen genoemd.
Op de eerste plaats zijn daar analyses van Nederlandse wetgeving, voor zover deze betrekking heeft op adatrecht en rechtspraak naar adat. Deze studies dragen in
het algemeen een normatief karakter. De verhandelingen
op dit gebied vertonen gelijkenis met de Produkten der
rechtsgeleerde schrijvers in de westerse landen. Ter
illustratie van dit genre kan worden verwezen naar boeken zoals "De heedendaagsche inheemsche rechtspraak in
Nederlandsch-Indië en haar regeling" door Mieremet (1917)
en "Het gezag van gewijsde in burgerlijke landraadszaken" door Wijers (1931).
Als twerde vorm van studies in dit verband, kunnen
worden genoemd de vele rechtspolitieke beschouwingen,
zoals die in het bijzonder door Ter Haar zijn gehouden 4 1 .
Aan het slot van deze paragraaf dient te worden ge"
noemd het feit, dat ik er niet in ben geslaagd beschou39) 1939:246.
40) 1939:246, 247.
41) Voor een illustratie van deze rechtspolitieke beschouwingen kan worden verwezen naar Ter Haars "Verzamelde Geschriften", I en II. De daarin opgenomen
artikelen zijn vrijwel alle rechtspolitiek van
aard.
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wingen of uitspraken te vinden, handelend over het theoretische, al dan niet positief-rechtelijke, karakter
van de door van Vollenhoven en zijn leerlingen onder-·
nomen studies. Slechts eenmaal heb ik een term aangetroffen, dienende ter kwalifikatie van deze studies
in het algemeen. In de "Encyclopaedie van Nederlandsch
Oost-Indië" wordt in verband met van Vollenhovens studie van adatrecht de term "étude pratique" gebezigd.
Dit begrip wordt evenwel bij die gelegenheid niet nader verduidelijkt
3.2.5. Ter Haars visie op adatrecht en op de studie
van adatrecht
Ter Haars persoon en werk is hiervoor reeds enige malen ter sprake gekomen. In het eerste hoofdstuk is hij
de theoretikus van A.R.S. genoemd; in het tweede hoofdstuk werd hij in verband met zijn aandeel in de opbouw
van een nieuwe wetgeving inzake adatrecht genoemd; in
de vorige paragraaf is gewezen op zijn rechtspolitieke
studies. Uit dit overzicht kan reeds duidelijk zijn
geworden de grote betrokkenheid van Ter Haar bij studies van adatrecht in de overheidssfeer: bij vraagstukken van praktijk en politiek. Het feit dat Ter Haar,
behalve als hoogleraar, ook als ambtenaar op het departement van justitie werkzaam was, kan als verklaring
dienen voor het accent van zijn studie.
Ter Haar had reeds enkele malen (in 1930 en in 1934)
in diepgaande beschouwingen uitspraken gedaan over
vraagstukken betreffende de werkwijze van de overheidsrechtspraak en de taak der daaraan verbonden rechters,
op het gebied van adatrecht** . In 1937 plaatste hij deze problematiek op een nog bredere basis. In zijn "dies42) Encyclopaedie deel VII, 1935"446.
43) Zie Ter Haar V.G. I, 1950:464 e.V.; V.G. II, 1950:
205 e.v.
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rede" heeft hij niet alleen de taak en de bijzondere
problematiek van de rechtspraak, maar van de gehele
wetenschap op het gebied van adatrecht in beschouwing
genomen. Hij heeft zich in deze rede grondig bezonnen
op de centrale theoretische vraagstukken van de adatrechtsstudie.Hij heeft in een systematisch betoog de
theoretische plaats van de studie bepaald, temidden
van andere wetenschappen; hij heeft een koncept geformuleerd en hij heeft tenslotte een methode van rechtsvinding gegeven"*1*. Hierna worden de hoofdlijnen van
zijn betoog weergegeven.
Ter Haar opent zijn rede aldus:
"De wetenschap van het adatprivaatrecht der inheemse
bevolking van Nederlands-Indië wil voor zich zelf
geen andere plaats op aarde, dan in de rij der positieve rechtswetenschappen. Zij weet zich gesteld voor
hetzelfde probleem als de positieve rechtswetenschap
van elk volk en elk land, vast te stellen wat de in'houd is van het h i e r en n u geldende recht, te
onderzoeken hoe het recht in zijn gebondenheid aan
verleden en toekomst beide er "h e d e n" uitziet"1*5.
Ter Haar ziet derhalve de adatrechtsstudie als een
positieve rechtswetenschap. Deze wetenschap wordt gekenmerkt door het element van normativiteit, van waardering, en onderscheidt zich daardoor principieel van
sociale wetenschappen, zoals rechtssociologie, rechtsantropologie e.a. . Hij konstateert, dat deze studie
echter een speciale vorm van positieve rechtswetenschap
vertegenwoordigt. Hij schrijft: "Terwijl de andere wetenschappen van positief recht te rekenen hebben met
een geheel van als zodanig met volstrekt gezag beklede
regelen, in wet, rechtsboek of precedent neergelegd (
. .. )
moet het adatrecht (...) bij voortduring uit de rechts44) V.G. II, 1950:472 e.v.
45) V.G. II, 1950:472.
46) V.G. II, 1950:486.
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werkelijkheid gewonnen worden" . Deze rechtswerkelijkheid is echter in het koncept van Ter Haar niet amorf,
ongestruktureerd. Weliswaar zijn de geldende rechtsnormen niet gemakkelijk, namelijk door het raadplegen van
geschreven bronnen, op te sporen; toch bestaan er zijns
inziens vaste oriënteringspunten - bronnen - die de jurist in zijn studie kan gebruiken. Hij leert1* :
"Zo is het geldend adatrecht dan ook alleen te kennen
uit de beslissingen van de gezagdragende functionarissen der groep (hoofden, rechters, volksvergaderingen,
grondvoogden, godsdienst- en dorpsbeambten), zoals zij
in of buiten geschil worden genomen in onmiddellijke
afhankelijkheid van de s t r u c t u r e l e
bind i n g e n
en de w a a r d e n
in de gemeenschap,
in onderlingen samenhang en wederzijdse bepaaldheid".
De gezaghebbende beslissing, gegeven door genoemde
funktionarissen, blijkt bij Ter Haar nu een plaats
in te nemen, vergelijkbaar met de gezaghebbende geschreven bronnen van de andere positieve rechtswetenschappen.
Hij meent namelijk, dat slechts in dergelijke beslissingen recht kan worden gevonden. Regels die (nog) niet
door de rechter zijn bepaald, missen (nog) het karakter
van rechtsregels; het zijn (nog) gedragsregels . Het
ontstaan van een adatrechtsregel is volgens Ter Haar
dus onderworpen aan een vormvereiste: de beslissing.
Deze beslissing is derhalve als een rechtsbron in formele zin op te vatten. Slechts in deze bron is het mogelijk "positieve" rechtsnormen, vatbaar voor juridische bearbeiding, te vinden.
Aldus de kern van Ter Haars denkbeelden, ontvouwd in
zijn diesrede.
Er zijn hierbij nog enkele opmerkingen ter adstruktie
47) V.G. II, 1950:473.
48) V.G. II, 1950:473.
49) V.G. II, 1950:475.
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te maken. Op de eerste plaats dient de ruime inhoud
van het begrip "beslissing" te worden beklemtoond.
Voor de rechtsvorming worden niet slechts beslissingen
gegeven na gerezen geschil, maar ook beslissingen die
daarbuiten, ter voorkoming van geschil, zijn genomen.
50
Van Dijk
meent, dat Ter Haar hier verwijst naar het
hiervoor genoemde, onder meer door van Vollenhoven be
schreven, instituut van "gesteunde naleving" (zie
3.2.2.).
Op de tweede plaats is van belang oog te hebben voor
de wijze waarop hij zijn methode van rechtsvinding klausuleert. Hij spreekt niet in het algemeen van beslis
singen, maar van beslissingen genomen in afhankelijk
heid van de strukturele bindingen en de waarden in de
gemeenschap. Deze uitspraak wordt elders door hem toe
gelicht. Ter Haar blijkt van mening, dat nooit zonder
meer mag worden aangenomen, dat een bepaalde regel,
аІЪееп op grond van het feit dat hij in een beslissing
is gevormd, geldend recht betreft. De eerder genomen
beslissing dient kritisch gewaardeerd te worden. Ter
Haars methode van rechtsvinding voorziet mijns inziens
in hoofdzaak in twee wijzen om een eerder gegeven be
slissing te toetsen.
a. De beslissing dient te worden getoetst aan de so
ciale praktijk, aan de regels die werkelijk worden na
geleefd in de samenleving . Het adatrecht is dynamisch
van karakter. Het is voortdurend in beweging. Sedert
de tijd, dat de beslissing is gegeven, kunnen de om
standigheden zijn veranderd en kunnen er nieuwe regels
zijn ontstaan . Het is ook mogelijk, dat in een vroe
gere beslissing de sociale werkelijkheid niet korrekt
is beoordeeld en "verkeerd" is verstaan . Indien dit
50)
51)
52)
53)

Van Dijk 1948:25.
V.G. II, 1950:476.
V.G. II, 1950:476.
1939:234.
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het geval mocht blijken te zijn, dan dient de rechter
eerdere beslissingen niet over te nemen. Hij dient dan
zijn beslissing te nemen in overeenstemming met de regels, die in de samenleving in feite worden gevolgd.
b.De beslissing dient ook te worden getoetst aan het
"stelsel" van het adatrecht "*. Dit stelsel is, aldus
Ter Haar, gevormd in de intuïtief genomen beslissingen
van de lokale rechtshandhavers. Het is echter ook als
vrucht van wetenschappelijke studie der rechtswerkelijkheid van adatrechtsonderzoekers, met name van van
Vollenhoven, neergelegd als een theoretisch systeem in
de adatrechtsliteratuur. De rechter dient eerdere beslissingen uit het oogpunt van "houdbaarheid" te toetsen aan "dit door de werkelijkheid en door de rechtswetenschap voortgebrachte systeem"
Het "systeem" vormt in een ander opzicht een uiterst
belangrijk element in Ter Haars koncept. Het kan, indien eerdere beslissingen in een bepaald geval blijken
te ontbreken, het eerste oriëntatiepunt worden voor de
rechter voor het vellen van een oordeel. De rechter
dient in een dergelijk geval zijn beslissing te nemen
onder verwijzing naar het innerlijke en het door de
wetenschap voortgebrachte systeem
Hiervoor, in het eerste hoofdstuk (1.2.)» is reeds
opgemerkt dat Ter Haars theorie, die algemeen bekend
staat als de "beslissingsleer", nieuw was in de zin,
dat deze niet aansloot bij een door volks- of overheidsrechters reeds toegepaste praktijk. Ook na 1937
is zijn theorie in de A.R.S.-wetenschap nog weinig
toegepast. Slechts één geval is mij bekend, waarbij
Ter Haars methode is gebruikt voor het opsporen van
rechtsgegevens. Soepomo heeft, twee jaar na de diesrede, in 1939, een onderzoek ingesteld naar het adat54) V.G. II, 1950:476.
55) V.G. II, 1950:476.
56) V.G. II, 1950:477.
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erfrecht in "Batavia"57. Ter Haars koncepten zijn echter wel "ontvangen" in kringen van theoretici. De reakties waren, op een enkele uitzondering na, positief.
Voordat hierna aandacht besteed wordt aan enkele positieve en negatieve reakties op de diesrede, wordt eerst
Ter Haars betoog nog voorzien van enkele aantekeningen.
Op de eerste plaats dient te worden opgemerkt, dat
Ter Haars bepaling van de wetenschappelijke aard der
adatrechtsstudies in één opzicht afwijkt van de voorstelling, die in de vorige paragraaf door mij is gegeven. Deze studies, zowel die in de overheids- als die
in de volkssfeer worden door Ter Haar gerekend tot de
positieve rechtswetenschappen. Wij meenden echter te
konstateren, dat de studies in de volkssfeer, althans
gelet op daarbij toegepaste methoden, een rechtsantro57) Soepomo heeft tijdens een in 1939 in de stadswijken van Djakarta gehouden onderzoek naar adaterfrecht Ter Haars nieuwe koncept gevolgd. Hij kwam
toen tot de merkwaardige slotsom, dat de bevolking
der "kampongs" daar (nog) geen regels van recht,
slechts van gewoonte, kende. Hij was tot deze konklusie gekomen door strak vast te houden aan Ter
Haars eis, dat rechtsregels eerst ontstonden in
de beslissingen van bevoegde funktionarissen. Tot
1938 was het erfrecht gehandhaafd door de godsdienstrechtbanken. Kort voor het onderzoek waren
deze, wat het erfrecht betreft, hun wettelijke
bevoegdheid kwijtgeraakt aan de gouvernementsrechtspraak. De beslissingen der godsdienstrechters achtte Soepomo van weinig betekenis. De nieuwe
bevoegde rechters hadden nog geen beslissingen genomen. Soepomo heeft de rechtsregels tijdens panelbijeenkomsten opgevraagd. De regels, die hij vervolgens presenteert, noemt hij regels van gewoonte,
niet van recht (Soepomo 1939:105-107).
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pologisch karakter dragen.
Men zou nu kunnen veronderstellen, dat Ter Haar bij
de kwalifikatie der adatrechtsstudies misschien de studies in de volkssfeer - met name de teboekstellingen buiten besschouwing wilde laten. Het zou denkbaar zijn
dat Ter Haars koncept slechts betrekking had op studies
inzake de koloniale wetgeving en beleid terzake van
adatrecht. Voor deze interpretatie biedt het betoog
echter nauwelijks ruimte. De titel van de diesrede,
"Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië in Wetenschap,
Practijk en Onderwijs", vormt een aanwijzing, dat Ter
Haar in zijn betoog vraagstukken inzake de beoefening
van het adatrecht in ruimste zin aan de orde wilde
stellen.
Tenslotte kan gewezen worden op het feit, dat hij ook
zijn eigen studie (teboekstelling) "Beginselen en Stelsel van het Adatrecht", daterend van 1939, schijnt te
beschouwen als positief-rechtelijke studie, gekenmerkt
door het element van "kiezen" en waarderen57^. Men moet
wel aannemen, dat Ter Haar teboekstellen van adatrecht
kwalificeert als een vorm van normatieve, positieve
rechtswetenschap. Wij zagen, ten overvloede, hierboven
dat Soepomo bij zijn onderzoek van adaterfrecht als
eerste (en enige?) veldonderzoeker van Ter Haars
nieuwe theorie gebruik heeft gemaakt.
Men kan zich nu afvragen wat Ter Haars bedoelingen
in dit opzicht zijn. Wanneer men de teboekstellingen
van van Vollenhoven en zijn leerlingen overziet, kan
men slechts konstateren, dat het deskriptieve element
daarin overheersend is. Men moet daarbij vaststellen,
dat, indien deze studies normatief van karakter zouden
zijn, deze zeker niet tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de door Ter Haar voorgeschreven methode
van rechtsvinding. De gezaghebbende beslissing - de
rechtsbron in formele zin, in de visie van Ter Haar is door geen der schrijvers stelselmatig benut als onderzoeksbron. Tenslotte kan men zien, dat het "stelsel"
57v) 1939:238.
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van het adatrecht niet de funktie heeft gehad, van
toetssteen bij de beschrijving van rechtsregels. Van
Vollenhovens systeem is slechts vrijblijvend gebruikt
door de auteurs voor het ordenen en bewaren van gegevens.
Mijns inziens dienen Ter Haars koncepten vooral te
worden opgevat als een programma voor de toekomst. Hij
opteert
voor een "wetenschap van het adatprivaatrecht";
hij ontwerpt een daarbij behorend rechtskoncept en een
op beslissingen gebaseerde methode van rechtsvinding.
Ook van Ossenbruggen schijnt Ter Haars visie op deze
wijze te interpreteren. Hij schrijft in een herdenkingsgeschrift naar aanleiding van diens overlijden in 1941:
"De opbouw van een grootsch systeem van positief adatrecht moet ongetwijfeld Ter Haar als ideaal voor oogen
hebben gestaan"
Zoals gemeld, waren de reakties op Ter Haars nieuwe
ideeën in het algemeen gunstig. Er is echter ook door
een gezaghebbend auteur, F.D. Holleman, fundamentele
kritiek geuit.
Holleman verzet zich niet tegen Ter Haars indeling
van de adatrechtsstudies bij de positieve rechtswetenschap. Hij noemt diens ideeën op dit punt uitdagend ,
maar laat deze stelling als zodanig buiten beschouwing.
In zijn kritiek koncentreert hij zich op het rechtskoncept en op de aan rechters en schrijvers voorgestelde methode van rechtsvinding. Hij uit (onder meer) twee
bedenkingen, die op de volgende wijze kunnen worden
samengevat.
a. De gezaghebbende beslissing kan niet als enige
bron van adatrecht werden beschouwd; deze is namelijk
slechts een "betrekkelijk willekeurige uitingsvorm daarvan" . Ook buiten de beslissing worden in de samenle58) Van Ossenbruggen 1941:5.
59) Holleman 1938:428.
60) Holleman 1938:431.
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ving regels van recht voortgebracht. Deze rechtsnormen
zijn van andere regels ("levensnormen") te onderscheiden, omdat "zij van sanctie zijn voorzien"61. Deze
rechtsregels kunnen bij niet-naleving daarvan door de
geëigende organen in de gemeenschap worden afgedwongen.
Gebleken afdwinging is echter geen voorwaarde voor de
juridische gelding van een adatrechtsnorm. Bij deze begripsbepaling van adatrecht verwijst Holleman naar van
Vollenhoven en de heersende opvattingen in de "weten62

schap" op dat gebied
b. De beslissing is niet alleen een beperkte, maar
ook een "troebele bron" van adatrecht 3. De beslissing
der gezagsdragers in het adatrecht kenmerkt zich door
een admodiërende trek. De hoofden zijn geneigd bij een
gerezen geschil niet zozeer de regels van het objektieve recht toe te passen, als wel om vrede te stichten. Deze neiging maakt de waarde van de beslissingen
voor het kennen van adatrecht "problematisch". Dergelijke beslissingen dienen steeds te worden getoetst.
Immers "haar waarde blijkt pas, als het positieve adatrecht waaraan zij getoest worden, van elders bekend is
geworden"
Hollemans kritiek heeft geleid tot reakties van de
kant van (onder meer) Logemann en Van Hattum. Hun bezwaar geldt met name het feit, dat in Hollemans methode van opsporen van rechtsregels het sanktie-element
ontkracht wordt- Waarneming van sociaal geldende regels veronderstelt altijd, dat er gebleken is van een
sanktie, anders komt men terecht bij de kwasi echte
adat, die eigenlijk nageleefd moest worden, der oude
vertellers . Men kan niet volstaan met zich in te den61)
62)
63)
64)
65)

Holleman 1938:431.
Holleman 1938:430, 431.
Zie Logemann 1939:27.
Holleman 1938:434.
Logemann 1939:29-30.
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ken welke regels van sanktie voorzien zijn, met andere
woorden, welke regels te zijner tijd bij een eventuele
inbreuk erop, zullen worden tegengegaan door de rechter. Dit kriterium is onduidelijk, omdat men toch nooit
van tevoren weet van welke regels de naleving kan worden afgedwongen
Ook Ter Haar heeft naar aanleiding van de kritiek van
Holleman zich genoodzaakt gezien nog eenmaal op zijn
in de diesrede neergelegde visie terug te komen . Zijn
weerwoord is te vinden in het veertiende hoofdstuk van
zijn "Beginselen en stelsel van het Adatrecht". Uit het
betoog van Ter Haar wordt een enkel element gelicht.
Allereerst kan worden vastgesteld, dat Ter Haar de
kritiek, door van Hattum en Logemann geuit, onder- '
schrijft. Ook hij wijst erop, dat het zijns inziens
niet goed mogelijk is te onderscheiden tussen rechtsregels en andere regels, wanneer men de eis laat vallen, dat een regel, wil hij rechtsgeldig zijn, in een
rechterlijke beslissing dient te zijn ontstaan68.
Uit het weerwoord blijkt echter ook dat Ter Haar de
beslissing niet alleen beschouwde als een nuttig kriterium, bij onderzoek te gebruiken voor het onderscheiden van rechtsregels. Hij is van mening, dat de gezaghebbende beslissing niet alleen in zijn theorie, maar
ook in de werkelijkheid een rechtscheppende funktie bezit. De beslissing van gezagsdragers heeft, meent hij,
door hun bijzondere verantwoordelijkheid een bijzondere
kwaliteit69. Hij schrijft: "Psychologisch én functioneel gaat er dus van iedere beslissing een zekere werking uit"70. Hij maakt op dezelfde plaats echter nog66) Van Hattum 1938:449.
67) Ter Haar 1939:233. Hoewel hij de naam van Holleman
niet noemt, kan worden aangenomen dat het betoog
van dit hoofdstuk is ontstaan n.a.v. diens kritiek:
zie Djojodigoeno 1972:235.
68) 1939:236.
69) 1939:234.
70) 1939:234.
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maals duidelijk, dat het de rechter niet geoorloofd is
zonder meer af te gaan op een eerdere beslissing. De
rechter is niet gebonden aan een precedent. Hij dient
elke keer opnieuw de in een bepaalde beslissing gevonden regel te toetsen, op de hierboven beschreven wijze.
Ter Haar uit in zijn weerwoord, bijna terloops, nog
een gewichtige gedachte inzake de A.R.S.-studies, die
hier ter afsluiting wordt gegeven. Ter Haar spreekt
over van Vollenhovens rechtspolitiek en diens voor deze
politiek kenmerkende leuze "Geen juristenrecht voor den
Inlander". Deze leuze nu, wordt door Ter Haar waardevol
geacht voor de tijd waarin deze was geformuleerd (te
weten 1905) als element tegen opdringend westers recht.
De leer moet echter, aldus Ter Haar in 1939, worden
vervangen door een nieuw motto, te weten "goed op het
volksrecht aansluitend juristenrecht voor den indonesiër" 71 .
Deze visie betekent, opnieuw, een omwenteling in het
denken over vraagstukken inzake studie en beleid op
het gebied van adatrecht. Ter Haar schijnt, in 1937,
rekening te willen houden met een adatrecht, voortgebracht niet door het "volk", maar door wetenschappelijke deskundigen: "juristen".
Deze gedachte is, zoals wij nu weten, geen werkelijkheid geworden. Hij wordt hier niettemin weergegeven,
ter aanduiding van een veranderingsproces, karakteristiek voor Ter Haars denken aan het eind van de dertiger
jaren. Ter Haar schijnt in die periode in steeds sterkere mate te opteren voor verwetenschappelijking van
het adatrecht. In 1937 zette hij een eerste stap, toen
hij van adatrechtsauteurs verlangde niet alleen het
recht in de sociale werkelijkheid te beschrijven, maar
ook te waarderen. In 1939 gaat hij nog een stap verder.
Hij vindt de term "volksrecht" niet meer van toepassing. Hij schijnt te menen, dat de vorming van adat71) 1939:236.
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recht uitsluitend de taak is van juristen. Men kan
zich overigens afvragen of Ter Haar, ook in 1939,
slechts veranderingen voor een verre toekomst nastreefde. Immers in hetzelfde hoofdstuk, waarin bovengenoemde visie wordt bekend gemaakt, worden in de uiteenzetting over de beslissingsleer ook nog de beslissingen
van "volkshoofden" aangemerkt als zijnde van beteke72

nis voor de vorming van het adatrecht . De Indonesische hoofden echter konden toen - evenmin als nu niet worden gerekend als wetenschappelijk geschoolde
deskundigen - als "juristen" - op het terrein van het
adatrecht.

72) 1939:235.
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3.3.

Methodiek van teboekstellen van A.R.S.

3.3.1. Methoden en technieken van onderzoek
In de Adatrechtsschool hebben de onderzoekers de beschikking gehad over een geschrift, waarin een aantal
essentiële methodologische principes systematisch bijeen waren gebracht. Dit geschrift, waarvan de volledige
titel luidt: "Adatwijzer Houdende Praktische Wenken"
Bij Onderzoekingen Naar Het Adatrecht", werd in 1910,
in de eerste Adatrechtbundel, bezorgd door de "Commissie voor het Adatrecht", afgedrukt . De opvatting over
veldonderzoek die in de regels van deze Adatwijzer vastligt, draagt het stempel van van Vollenhoven, de sekretaris van de kommissie "*. De Adatwijzer heeft inderdaad
75

als gids voor veldwerk gediend . In latere afleveringen van de Adatrechtbundels (zie bijvoorbeeld no. X en
no. XXXIX) hebben onderzoekers verslag uitgebracht van
hun ervaringen, die zij bij het onderzoek met de Adatwijzer hadden opgedaan.
De "Adatwijzer" is werkelijk een merkwaardig geschrift.
Door de vaderlijke toonaard en de trant van alledaagse vanzelfsprekendheid, waarmee de in regelvorm gegoten aanwijzingen worden gegeven, krijgt men niet gemakkelijk
besef van de ongeëvenaarde kwaliteit ervan.
De wenken en vermaningen, die de onderzoekers worden
voorgehouden, hebben ook in deze tijd nog niets van hun
aktualiteit verloren; ze getuigen van groot raffinement
en steunen op een ruime visie op adatrecht en op vraagstukken van onderzoek van ongeschreven recht. Hierna
hoop ik met enkele voorbeelden de "vaderlijke toon",
73) Adatrechtbundel I, 1910:16-20. Zie Bijlage I.
74) Van Vollenhoven had reeds in de in 1906 verschenen
eerste aflevering van "Het Adatrecht van NederlandschIndië" aanwijzingen t.b.v. onderzoek van adatrecht
gegeven (1918:86-91).
- 75) Adam 1952:5.
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zowel als de bijzonder kwaliteit van de Adatwijzer te
kunnen aantonen.
De "Adatwijzer" handelt over "methoden" en "technieken" van onderzoek. Globaal kunnen regels betreffende
het eerstgenoemde onderwerp worden aangetroffen in de
eerste paragraaf, "Voorwerp van het onderzoek" geheten.
De tweede paragraaf gaat over "technieken" en is getiteld "Wijze van het onderzoek". De onderwerpen worden
echter niet streng gescheiden behandeld.
In de Adatwijzer krijgt de deskriptieve methode (volgens de terminologie van Hoebel) de meeste aandacht.
De eerste regel luidt:
"De beste manier om een adatregel op te sporen is niet,
bij inlanders naar den regel zelf navraag te doen, maar
op te merken, hoe de gevallen, waarop men het oog
heeft, onder de bevolking in werkelijkheid toegaan.
Men vrage dus alleen om mededeeling van feiten en van
de oplossing, die daarbij in de pactijk verkregen is;
76

en vooral nooit naar een of ander systeem"
De eerste regel der Adatwijzer houdt in feite een afwijzing in van de ideologische methode. De onderzoekers
worden gewaarschuwd niet naar meningen, opinies en algemeenheden te vragen. Zij dienen zich te koncentreren
op afzonderlijke gebeurtenissen, die zich echt hebben
voorgedaan. Zij dienen bijvoorbeeld te vragen hoe een
huwelijk, een vererving of een transaktie, in gevallen
waarvan de informant kennis bezit, in het verleden
heeft plaatsgevonden.
De afwijzing van de ideologische methode blijkt ook
uit de regels 7 en 8 . Daar wordt gewaarschuwd voorzichtigheid te betrachten bij regels, gevonden in oude
inheemse dokumenten en in "adatspreuken". Er kan groot
verschil bestaan tussen het adatrecht der werkelijkheid en de regels in bovengenoemde bronnen gevonden,
76) Zie Bijlage I.
77) Zie Bijlage I.
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aldus de Adatwijzer.
In de laatste regel van de Adatwijzer wordt echter
ook de trouble-case methode aanbevolen. Er wordt aandacht gevraagd voor de rechtspraak - bedoeld wordt de
traditionele Indonesische rechtspraak, niet de gouvernementsrechtspraak - als bron van informatie. De uitspraken van de hoofden en van de bevolking, tijdens
het proces van geschilbeslechting gegeven, zijn van
waarde voor het rechtsonderzoek
Opgemerkt moet worden, dat een door van Vollenhoven
beschreven institutie, als gesteunde naleving (zie
3.2.2.) - hij noemt het een "tussending" tussen vrijwillige naleving en handhaving van het adatrecht door
de rechter - niet wordt genoemd in de Adatwijzer. Dat
hoeft niet te verwonderen, want op het moment van de
"ontdekking" van voornoemde institutie, in ongeveer
1920 door F.D. Holleman, was de Adatwijzer al geschreven. Ter Haar betrekt, zoals we hieronder zien, het
instituut wel in zijn rechtskoncept en in zijn methode
van rechtsvinding. Systematisch kan de "gesteunde naleving" worden geplaatst tussen de deskriptieve methode en de trouble-case methode. J.F. Holleman spreekt
in dit verband van trouble-less
oases''9. In het vijfde
hoofdstuk komen wij terug op de betekenis van de
trouble-less case methode voor het onderzoek van recht.
Hievóór is gemeld, dat de Adatwijzer bij het onderzoek daadwerkelijk is gebruikt en dat verschillende onderzoekers hun kommentaar op het geschrift hebben geleverd. De reaktie van Wienecke, houdende een kritiek
op de in de Adatwijzer aanbevolen deskriptieve methode,
lijkt mij, om methodologische reden, van groot belang.
Zijn mening wil ik hier aldus weergeven.
Wienecke bepleit een onderzoeksmethodiek, die welis78) Zie Adatwijzer regel 26.
79) Holleman 1973:594.
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waar grotendeels gericht is op gevallen, die zich in
de praktijk hebben voorgedaan, maar die daarnaast ook
rekening houdt met "meningen", die de bevolking over
het adatrecht naar voren brengt. Met een aantal voorbeelden licht hij deze opvatting toe. Zo zegt hij onder meer, dat in de Padangse bovenlanden de bevolking
belastingschuld (aan de Nederlandse overheid) uit het
familiebezit aflost. Wanneer regel 1 van de Adatwijzer
wordt toegepast, geldt deze praktijk als enige bron
van kennis voor het adatrecht aldaar. De praktijk is
echter volgens Wienecke in dit geval ondeugdelijk om
het recht te leren kennen, omdat deze door repressie
(van de kant van de overheid) is afgedwongen. Vanwege
het feit dat de gedragingen der bevolking, om verschillende redenen, niet altijd afspiegelingen van het
rechtsgevoel behoeven te zijn, bepleit Wienecke een
onderzoeksmethodiek, die niet alleen met de gevolgde
praktijk, maar ook met de meningen daarover rekening
houdt . Het betreft een pleidooi om de ideologische
methode (mede) te hanteren bij het onderzoek. Op de
reaktie van Wienecke komen wij in het vijfde hoofdstuk
nog terug.
De opvattingen van Ter Haar moeten bij een beschouwing van de A.R.S.-methodiek van onderzoek ook ter
sprake komen. Hoewel zijn methodiek op dit punt in
feite als een juridische methode voor rechtsvinding
moet worden beschouwd, is deze ook bij onderzoek van
recht in het veld toegepast81. Hij bepleitte in 1930
een onderzoek gericht op de beslissingen van funktionarissen en gemeenschapsgenoten; in 1937 achtte hij,
zoals we zagen, alleen de eerstgenoemde beslissingen
van doorslaggevend belang. Hij gaf toen echter aan het
begrip beslissing een ruime betekenis, in die zin dat
80) Wienecke 1915:4.
81) Onder meer door Soepomo. Zo dadelijk (3.4.2.) komen wij daarop terug.
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hij daartoe ook, zoals we zagen, beslissingen buiten
geschil, gegeven binnen het kader der "gesteunde naleving", rekent. Resumerend kan worden gesteld, dat Ter
Haar in 1930 heeft gepleit voor de deskriptieve methode
en de trouble-case methode. In 1937 heeft hij vooral
laatstgenoemde methode benadrukt; hij heeft toen echter
ook de "trouble-less cases" betrokken in zijn methode
van rechtsvinding.
De "Adatwijzer" bevat eveneens aanwijzingen betreffende de wijze waarop het onderzoek dient te worden uitgevoerd. De eerste regel wordt hier geheel geciteerd;
deze is illustratief voor de "toon" van de gehele Adatwijzer. Hij zegt ook iets over de geheel eigen sfeer
waarin het onderzoek in die tijd werd uitgevoerd.
"1. Adatonderzoek is een kunst, die door oefening moet
worden geleerd; geduld en kalmte zijn hoofdzaken daarbij. Van groot belang is de inkleding der vragen. Behalve kennis van de omgangstaal en van de gebruiken
des lands moet men ook slag hebben om met den kleinen
man gemoedelijk te praten en om diens vertrouwen te
winnen"
De betekenis van deze regel, met name voor het laatste deel ervan, wordt duidelijk indien men zich herinnert, dat de onderzoekers in die tijd voortkwamen uit
kringen van bestuur en rechtspraak. Deze onderzoekers
hadden, als gezagsdragers en vertegenwoordigers van de
koloniale overheid, specifieke problemen te overwinnen,
voordat met vrucht een onderzoek kon worden begonnen.
Zij dienden extra moeite te doen om vertrouwen te winnen. Dit probleem werd nog verzwaard, doordat het hen,
vanwege hun officiële status,niet goed mogelijk was informele kontakten aan te gaan. De standaardtechniek van
de akademische antropologische veldwerkers van deze tijd,
de "participerende observatie" konden zij vrijwel niet
82) Zie Bijlage I.
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hanteren. Een langdurig verblijf onder de bevolking in
de dorpen was nu eenmaal voor een koloniaal rechter of
ambtenaar bijna ondenkbaar. Het verschil in positie
tussen de koloniale en de eigenlijke akademische onderzoeker moet anderzijds worden gerelativeerd. De koloniale ambtenaar immers was, anders dan de akademische
onderzoeker van nu, wiens verblijf in een bepaalde gemeenschap slechts een eenmalig incident betreft, vaak
gedurende een lange tijd, soms zijn hele leven, woonachtig en werkzaam in het land, of in de streek, waar
hij zijn onderzoek verrichtte. Hij leefde weliswaar
niet echt onder het volk, maar er waren toch voldoende
mogelijkheden voor kontakt.
Enkele mogelijkheden worden genoemd in de Adatwijzer . De onderzoeker wordt gevraagd om gegevens in te
winnen tijdens de dienstreizen. Rechters en ambtenaren
werkten dan enige tijd "in het veld"; zij ondernamen
reizen in gezelschap van Indonesische assistenten en
gidsen. Tijdens deze reizen was de sfeer gunstig om
goede gegevens op het gebied van adatrecht te verzamelen.
Andere karakteristieke gedachten van de tweede paragraaf der Adatwijzer worden hierna nog kort samengevat.
Er werd veel aandacht besteed aan de problematiek betreffende het inwinnen van betrouwbare informatie. De
onderzoeker wordt gevraagd elke vraag op verschillende
wijze te stellen. Hij krijgt het advies de antwoorden
te toetsen, door in andere dorpen over hetzelfde punt
navraag te doen. Eventueel dient hij in een bepaald
dorp alle gezinnen te interviewen. Er wordt gevraagd
informanten uit alle lagen van de bevolking te kiezen
en niet alleen op de uitspraken van de hoofden af te
gaan. Met name wordt gewezen op de mogelijkheid vrouwelijke informanten in te schakelen. De onderzoeker krijgt
83) Zie voetnoot 2 bij regel 11.
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tenslotte het advies geen vragen te stellen, gegrond
op eigen, westerse begrippen en onderscheidingen.
3.2.2. Methode van beschrijven
Twee van de belangrijkste ordeningsprincipes van de
Adatrechtsschool voor het bewerken en beschrijven van
veldgegevens, zijn hiervoor (3.2.1.) ter sprake ge
bracht. Het betreft op de eerste plaats de "rechtskring": een koncept om de gegevens van adatrecht ruim
telijk-regionaal te ordenen. Het betreft voorts de
"systematiek" van van Vollenhoven: een klassifikatieschema, neergelegd in de "legger", dat het mogelijk
maakt om de rechtsstof thematisch te arrangeren. Beide
principes worden hierna toegelicht.
A. Het begrip rechtskring verwijst naar gebieden met
homogeen, gelijk, adatrecht . Het begrip is onderdeel
van een groter geheel dat bestaat uit begrippen als
rechtsfamilie, rechtsstam, rechtskring, rechtsgouw,
rechtsdistrikt, enz. Deze koncepten zijn door van Vol
lenhoven ontwikkeld met het doel te zijner tijd te wor
den gebruikt bij de studie der vergelijkende rechtsgeschiedenis of "historisch-geografische" studie van
recht. Deze studie zou betrekking hebben op historie
en ontwikkelingsverloop van alle stukken, ouder en
jonger recht,in hun onderling verband, 'overal op de
θ5

wereld . Van Vollenhoven dacht zich het recht als be
staande uit een geheel van grotere en kleinere onder
ling samenhangende systemen met gelijk recht, elk weer
samengesteld uit een hiërarchie van subsystemen. De
bovengenoemde begrippen waren bedoeld ter aanduiding
van de rechtssystemen op de verschillende trappen van
dit hiërarchische systeem. Deze studie is noch door
van Vollenhoven, noch door een ander uitgevoerd. Van
Vollenhoven heeft echter de adatrechtsstudie nadrukke84) 1918:133.
85) 1918:73.
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lijk in een ruim, rechtsvergelijkend perspektief geplaatst 86 . Hij is zelfs in 1932 met een rechtsvergelijkend kollege begonnen. Deze onderneming is echter
als gevolg van zijn overlijden in 1933 in de beginfase
blijven steken.
Van Vollenhoven heeft echter deze klassifikatie bij
zijn studie van adatrecht kunnen gebruiken. Het volksrecht van geheel Indonesië behoorde samen met onder
meer het recht van Maleisië, Madagascar en de Philippijnen, tot een rechtsstam. Binnen de Indonesische archipel waren weer 19 rechtskringen te onderscheiden
Deze kringen werden op hun beurt in rechtsgouwen verdeeld. In alle gevallen betrof het gebieden met relatief homogeen recht.
Het koncept rechtskringen is van veel belang geweest
bij de studie van adatrecht. Het heeft het mogelijk gemaakt een scherp inzicht op te doen in de lokale en regionale diversifikatie van het recht in de archipel.
In alle overzichtswerken op het gebied van adatrecht
is het koncept gebruikt. Toen van regeringswege in
1928 het plan tot teboekstellen van het adatrecht in
Nederlands-Indië werd geïnitieerd, dacht men aan een
strategie, waarbij de gegevens van rechtskring tot
rechtskring zouden worden verzameld.
B. Van Vollenhoven heeft, zoals hiervoor al is meegedeeld, het adatrecht beschreven volgens een systematiek, gefundeerd op het adatrecht. Hij heeft grotendeels afgezien van de hantering van de gebruikelijke
westers-juridische kategorieën. Hij heeft het adatrecht
beschreven met behulp van neologismen: nieuwe, "neutrale"
86) 1918:78.
87) Voor de methode - genaamd de "methode van het excentrieke" - die van Vollenhoven bij de onderscheiding
van zijn rechtskringen heeft gebruikt, zie van Vollenhoven 1933:572; voor een kaart van de rechtskringen, zie van Vollenhoven 1918:764.
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technische termen. Deze systematiek uit zich in de kapita-indeling van de "legger" van van Vollenhoven. Hij
uit zich eveneens in de onderverdeling van de verschillende kapita. Tenslotte moet nog worden gewezen op het
feit dat van Vollenhoven de meeste der door hem onderscheiden en beschreven rechtsinstituties en -verhoudingen van een passende benaming heeft voorzien.
Een korte beschrijving van de indeling en de inhoud
van de kapita van van Vollenhoven wordt gegeven door
J. Prins . Hier wordt volstaan met het schetsen van
enkele karakteristieke trekken van de systematiek.
De teboekstellingen van van Vollenhoven betreffende
het recht van elke rechtskring beginnen telkens met een
schets van de sociaal-politieke organisatie van de bevolkingsgroepen van het gebied in kwestie. Het betreft
een onderzoek van de verschillende groepen - families,
clans, dorpsgemeenschappen - met eigen bewind en eigen
vermogen, voor zover deze naar adatrecht autonoom
zijn. Deze groepen worden door hem "rechtsgemeenschappen" genoemd. Hij beschrijft de principes - soms genealogisch, meestal territoriaal - volgens welke deze gemeenschappen zich hebben geformeerd en de onderlinge
verhouding die tussen hen bestaat. Niet alleen beschrijft hij de verschillende formatieprincipes en
formatiepatronen (de "volksordening", in zijn woorden),
ook wordt de innerlijke struktuur van de rechtsgemeenschappen - de gezagsverhoudingen, de bevoegdheden van
bestuur en individuen - aangegeven.
Een beschrijving van de rechtsgemeenschappen dient
aan de beschrijving van het materiële recht vooraf te
gaan, aldus van Vollenhoven. Het recht kan slechts worden begrepen in de sociaal-politieke kontext. De specifieke instituties van het adatrecht en het rechtsverschil tussen de rechtskringen van Indonesië kunnen
88) Prins 1963:169 e.v.
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slechts onder verwijzing naar de bijzondere gesteldheid van de rechtsgemeenschappen worden begrepen
Een andere specifieke trek van de systematiek is de
tegenstelling, die wordt gemaakt tussen regels inzake
grond en water en regels betreffende alle goederen anders dan grond. Hij omzeilt hier de westers-juridische
indeling in zakenrecht en verbintenissenrecht. Hij
spreekt in plaats hiervan van "grondenrecht" en "schuldenrecht" 0 . Krachtens deze indeling behoren bijvoorbeeld grondverpanding en grondpacht tot het grondenrecht; pand van huis of leen van andere goederen dan
grond tot het schuldenrecht. Deze indeling zou in overeenstemming zijn met de inheemse onderscheiding op dit
punt 91 .
Een laatste punt betreft de indelingen, gemaakt binnen het hoofdstuk "grondenrecht". Van Vollenhoven komt
hier tot een voorstelling van zaken, waarbij hij het
recht van de gemeenschap op de grond als een soort
moederrecht voorop stelt en andere, individuele aanspraken, als afgeleide rechten, met het moederrecht in
een relatie van voortdurende spanning verkerend, op een
tweede plaats behandelt.
Het moederrecht wordt door hem met de technische
term "beschikkingsrecht" aangeduid. De werking van dit
recht wordt op verschillende plaatsen uitvoerig be- •
schreven . De afgeleide rechten betreffen individuele
aanspraken. De rechten dragen als vaste technische
termen: "inheems bezitrecht", "gebruiksrecht", "genotsrecht", "naastingsrecht", enz.

89)
90)
91)
92)

Van
Van
Zie
Zie
Zie
93) Zie

Vollenhoven 1918:135.
Vollenhoven 1918:195.
ook Ossenbruggen 1933:XII-XIII.
Van Vollenhoven 1909:19, 20? zie ook 1918:195.
voorts Ter Haar 1939:54 e.v.
onder meer Van Vollenhoven 1918:195 e.v.
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3.4.

Analyse van twee teboekstellingen

3.4.1. Inleiding
In deze sektie worden twee Α.R.S.-teboekstellingen,
die als handboeken voor de rechtspraak hebben gediend,
geanalyseerd. We hebben eerder aandacht besteed aan
vraagstukken van theorie en methode, zoals die op
"school"-niveau werden beschouwd; hier wordt besproken
hoe individuele onderzoekers deze theorie in praktijk
hebben gebracht. Een aparte beschouwing van het teboekstellen in de praktijk lijkt van belang, omdat in de
Adatrechtsschool specifieke vraagstukken van onderzoek
en teboekstellen slechts in hoofdlijnen zijn aangege
ven. In het veld stond men telkens voor de opgave
nieuwe, onverwachte, moeilijkheden op te lossen. Daar
bij komt, tenslotte, dat de onderzoekers hun speurwerk
weliswaar binnen een bepaald praktisch en theoretisch
kader, maar overigens met behoud van hun volledige aka
demische vrijheid, hebben verricht. Als gevolg daarvan
vertonen de A.R.S.-teboekstellingen alle een individu
ele opzet en benadering van de problematiek, zowel wat
betreft het verzamelen van de gegevens in het veld, als
wat betreft de uitwerking van de gegevens.
De analyse koncentreert zich op de twee komponenten
van de teboekstelling, te weten het onderzoek en de be
schrijving.
Wat de onderzoeksfase betreft worden de methode en de
techniek van onderzoek, in relatie met het rechtskoncept van de schrijvers (voor zover dit te achterhalen
is) beschouwd. De analyse betreffende de tweede komponent van teboekstellen richt zich op een drietal pun
ten. Op de eerste plaats wordt gelet op de methoden,
die door de schrijvers zijn gebruikt bij het (thema
tisch en regionaal) ordenen van de gevonden gegevens.
Vervolgens wordt de inrichting en inhoud van de teboek-
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Stelling besproken. Tenslotte wordt nog een aantekening gemaakt inzake de aard van de studie. Het betreft
hier de vraag of de teboekstelling, gelet op de toegepaste methoden en technieken, is te rekenen als een
vorm van positieve rechtswetenschap of van rechtsantropologie.
Twee teboekstellingen, uit de grote voorraad, zijn
voor een nadere inspektie uitgezocht. Het bleek, binnen
dit bestek, niet mogelijk zonder verlies aan diepgang
meer studies bij mijn analyse te betrekken. Een verdiepte analyse van een tweetal teboekstellingen kreeg
de voorkeur boven een verkennende beschouwing van verschillende werken, omdat zich een aanvaardbare selektieprocedure aandiende.
De teboekstellingen werden eerst volgens de volgende
kriteria beoordeeld. Het zouden studies moeten zijn,
gebaseerd op het eigen veldonderzoek der auteurs; het
zouden voorts studies dienen te zijn, welke het gehele
adat(privaat)recht van een bepaalde rechtskring of
rechtsgouw omvatten. Deze eis leidde ertoe, dat een
vijftal werken overbleef. Het zijn studies van een type
dat Ter Haar "een opzettelijk stelselmatige behandeling
van het ganse adatrecht" noemde . Hij noemt vervolgens
een viertal titels. Nadien is er nog een titel bijgekomen. Deze "komplete" teboekstellingen zijn:
1. J. Mallinckroth, "Het Adatrecht van Borneo" (1928)
2. V.E. Korn, "Het Adatrecht van Bali" (1932)
3. J.C. Vergouwen, "Het Rechtsleven der Toba-Bataks"
(1933)
4. Soepomo, "Het Adatprivaatrecht van West-Java" (1933)
5. Djojodigoenoe-Tirtawinata, "Het Adatprivaatrecht van
Middel-Java" (1940).
Uit de hierboven genoemde titels heb ik de studies
van Soepomo en Vergouwen voor nadere anlayse uitgezocht.
94) Ter Haar 1939:242, 243.
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Elk van deze studies kan mijns inziens model staan voor
een der beide benaderingswijzen, die bij het teboekstellen van adatrecht zijn gevolgd. De beide benaderingen
zijn onderscheiden en naar hun type beschreven door
Chabot. Hij zegt:
"Twee zeer verschillende soorten van publicaties zijn
nml. in de adatrechtliteratuur aanwijsbaar. Beide soorten zijn ingesteld op het geven van steun aan de rechter bij de uitoefening van zijn taak, recht te spreken
naar adatrecht. In de eerste, die zijn hoogtepunt vond
in het werk van Vergouwen, gaat de onderzoeker er echter van uit, dat de rechter de samenleving waarin hij
recht moet spreken niet kent. Hij poogt dus eerst een
inzicht in de structuur daarvan te geven om vervolgens
de inhoud der normen in die samenleving zó te beschrijven, dat deze voor de rechter-vreemdeling begrijpelijk
worden.
In de tweede soort publicaties houdt de onderzoeker
zich niet bezig met de structuur der samenleving; hij veronderstelt deze als het ware als bekend en concentreert
zich op het "in den vorm van rechtsregelen" weergeven
"van de gevolgtrekkingen die zijns inziens door het
feitenmateriaal worden gerechtvaardig". (...) Soeporao
was van dit type publicaties de promotor"
De methode Soepomo, door Hazairin aangeduid met de
term "Stel en bewijsmethode"96, is door DjojodigoenoTirtawinata nagevolgd. Mallinckroth en Korn hebben daarentegen volgens de "methode Vergouwen" gewerkt. De analyse hierna zal zich koncentreren op de twee prototypen,
te weten de teboekstellingen van Soepomo en van Vergouwen .

95) Chabot 1950:2.
96) Hazairin in een brief aan Ter Haar, in 1939. Zie Archief Adatrechtstichting, Archiefno. 73.
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3.4.2. Soepomo's "Het Adatprivaatrecht van West-Java"
a. Aantekeningen bij de persoon en het werk van de
schrijver
Mr. Raden Soepomo was West-Javaan (Soendanees) van
geboorte. Hij studeerde rechten in Leiden en promoveerde bij van Vollenhoven op een proefschrift getiteld:
"De Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta" (1927). In Indonesië teruggekeerd,
vervulde Soepomo op verschillende plaatsen funkties bij
de rechterlijke macht. Onder meer was hij voorzitter
van de landraad van Jogjakarta, in welke hoedanigheid
hij veldonderzoek heeft verricht naar de toestand van
het lokale grondenrecht . In 1941 werd Soepomo aangesteld als hoogleraar in het adatrecht, als opvolger
van Ter Haar, aan de rechtshogeschool van Batavia. In
1931 was Soepomo van regeringswege belast met een opdracht om onderzoek naar het adatrecht van West-Java
in te stellen. Dit onderzoek paste in het nieuwe,
sinds 1928 gevoerde, regeringsbeleid inzake adatrecht,
waarin het streven naar teboekstelling van het adatrecht van alle rechtskringen centraal stond. Na de verschijning is Soepomo's boek direkt in gebruik genomen
door de rechterlijke instanties bij de rechtspraktijk
op West-Java98.
97) Zie Τ 133, 1931:74.
98) Gebruik door de "praktijk" van Soepomo's werk kan
op drieërlei wijze blijken: a. Rechter citeerde het
werk. In het bijzonder was dit het geval waar zij,
voorafgaande aan het vonnis, hun overwegingen "t.a.v.
het recht" gaven (zie bijv. Τ 139, 1934:193; Τ 141,
1935:151; Τ 150, 1939:190). b. In de annotaties op
de vonnissen (van de hand van Ter Haar) werd naar
Soepomo verwezen (T 138, 1933:407, 408; Τ 139, 1934:
177; Τ 141, 1935:176; enz.). c_. De redaktie van het
"Indisch Tijdschrift van het Recht" heeft in haar
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Sоepomo's boek bevat geen aparte methodologische ver
antwoording, noch van de wijze waarop het materiaal is
verzameld, noch van de methode die bij het teboekstellen der gegevens is gevolgd. Voor een analyse van de
methode is men aangewezen op impliciete aanwijzingen
daaromtrent in de tekst van het boek, daarnaast op me
thodologische beschouwingen, die hij naar aanleiding
van de verschillende door hem ingestelde adatrechtsonderzoekingen bij andere gelegenheden heeft gegeven.
Verwezen kan worden naar :
1. Τ 133 (1931:1 en II). Dit betreft de inleiding bij
de rapportering van zijn gegevens, verzameld bij
een onderzoek van het grondenrecht in het gewest
Jogjakarta.
2. Adatrechtbundel XXXIX (1937:16, 17). Soepomo be
spreekt daar de waarde van de "Adatwijzer" op grond
van zijn onderzoekservaringen opgedaan in West-Java.
3. Τ 150 (1939:105-107). Hier wordt rekenschap gegeven
van de onderzoeksmethode, toegepast bij zijn onder
zoek (inzake erfrecht), dat in 1939 in "Batavia"
werd ingesteld.
Vervolgens zal bij het rekonstrueren van Soepomo's
methode gebruik gemaakt worden van verschillende kri
tische reakties, die hij naar aanleiding van zijn stu99

die in West-Java heeft ontvangen .
Het veldwerk heeft zich over de hele rechtskring WestJava met inbegrip van de twee grote steden Jakarta (Ba
tavia) en Bandoeng uitgestrekt en duurde van maart 1931
tot mei 1932
. Het inwonertal van West-Java bedroeg
in die tijd 11 miljoen
; het onderzoeksgebied was ter
samenvatting van de uitspraak naar Soepomo's boek
verwezen (zie Τ 138, 1933:401,- Τ 139,1934:18; enz.)
99) Zie bijv. van Ossenbruggen, in WPNR 1934:44-46;
Ter Haar V.G. II, 1950:123 en L. Adam 1952:14-16.
100) Adam 1952:14.
101) Van Ossenbruggen 1934:44.
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grootte van Nederland en lag binnen de sfeer van de
"gouvernementsrechtspraak". De gelding van adatrecht
binnen deze sfeer betrof slechts het privaatrecht, niet
het strafrecht en het procesrecht.
b. Methoden en technieken van onderzoek
Soepomo heeft in zijn studie van het adatrecht van
West-Java geleund op het rechtsbegrip en de methode
van onderzoek/rechtsvinding van Ter Haar. Het onderzoek
vond plaats in het jaar 1932 (zie p.83, 84). Het houdt
in, dat hij voor zijn begripsvorming was aangewezen op
het door Ter Haar in 1930 geformuleerde koncept. Soepomo zag derhalve adatrecht als voortgebracht in de beslissingen van gemeenschapsgenoten en van rechtspreken10 2

de instanties
De door Soepomo gevolgde methode steunt vooral op
twee pijlers. Hij heeft zich beslissingen, feiten en
gedragingen laten vertellen, zoals die buiten geschil
hadden plaatsgevonden. Dit betreft de "deskriptieve methode". Hij heeft vervolgens in de jurisprudentie de
vonnissen van de, in West-Java zetelende, gouvernementsrechtspraak bestudeerd. Dit betreft de hantering van
de "trouble-case methode".
Bij het vergaren van gegevens in het veld heeft Soepomo gebruik gemaakt van "panels". Hij heeft groepen
informanten in vergadering bijeen laten komen en hen
aan de hand van een vragenlijst vragen voorgelegd. De
vragen waren van de volgende soort:
"Vraag: Kent gij in Uw desa een geval, dat een koeli
(persoon, die een zeker individueel recht t.a.v. een
stuk grond kon uitoefenen, F.S.) stierf en volwassen
zoons en dochters naliet?
Antwoord: Ja, mijn buurman X,stierf en liet een weduwe,
twee zoons en een dochter na.
Vraag: Wat gebeurde er met zijn pekoelén (grond waarop
102) Vgl. Ter Haar, V.G. I, 1950:469.
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dorpsbewoners zekere individuele rechten kunnen laten
gelden, F.S.)?
Antwoord: De weduwe ging toen naar den bekel,(dorpsfunktionaris), en verzocht hem, haar oudsten zoon te
benoemen tot koeli over die pekoelén. De bekel voldeed
aan haar verzoek.
Er werd dus gevraagd naar feiten, niet naar regels"
Vragen als bovenbedoeld hebben de informanten, blijkens de rapportering van Soepomo in zijn boek, aangezet
tot het vertellen van geschiedenissen betreffende hun
persoonlijk wedervaren op een bepaald gebied. Deze geschiedenissen - voorvallen, gevallen - zijn door Soepomo
in zijn boek bij elke gepresenteerde rechtsregel uiterst
summier weergegeven.
Op welke wijze hij de panels heeft belegd en volgens
welk systeem hij deze vergaderingen over het onderzoeksgebied heeft gespreid, wordt nergens vermeld. Aangenomen mag worden, dat hij in West-Java dezelfde werkwijze heeft gevolgd als enige jaren eerder bij het onderzoek in Jogjakarta. De panelbijeenkomsten zijn in elk
der kleinere bestuurlijke ressorten van West-Java - op
het niveau van het "distrikt" of het "onderdistrikt" gehouden. Plaats van samenkomst was het huis van de bestuurder van het ressort, die "wedana", respektievelijk
"assistent-wedana" werd genoemd.
Aan deze panels werd deelgenomen door grote groepen
- gesproken wordt van 50 tot 80 personen - dorpsbewoners (mannen en vrouwen) uit de omliggende dorpen. Bij
het samenstellen der panels heeft Soepomo zorg gedragen
dat in de deelnemende groepen de verschillende sociale
geledingen en beroepen vertegenwoordigd waren101*. In
bepaalde gevallen werden na afloop der panels met enke103) 1931:1. Het voorbeeld is ontleend aan een toelichting, die Soepomo bij een in 1930 in DjogJakarta
gehouden onderzoek heeft gegeven.
104) 1937:17.
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Ie informanten bepaalde vraagstukken nogmaals doorgesproken
Door te kiezen voor een methode, waarbij materiaal
werd verzameld door grote groepen informanten op vergaderingen vragen voor te leggen, heeft Soeporao zich
welbewust afgekeerd van dat onderdeel van de A.R.S.methodiek. De "Adatwijzer" schreef voor bij onderzoek
slechts individuele personen of kleine groepjes van
niet meer dan twee of drie informanten tegelijk te
raadplegen. Soepomo heeft zijn eigen werkwijze met
praktische argumenten verdedigd. Hij zegt:
"Voor een adatonderzoek op ruime schaal en over het
geheele terrein van het adatrecht, zouden evenwel, indien uitsluitend die methode wordt toegepast (bedoeld
wordt de methode der Adatwijzer. F.S.), jaren vereischt zijn aleer men het gewenschte materiaal bijeen
krijgt"106.
Het was de ervaring van Soepomo, dat het ook mogelijk was via zijn (panel)methode goed materiaal in te
winnen, onder de voorwaarde althans, dat de onderzoekers zich slechts feiten en voorbeelden lieten meedelen. De methode had zijns inziens zelfs het voordeel,
dat het juist door de grote heterogeen samengestelde
hoeveelheid informanten die tezamen waren, mogelijk
was over velerlei onderwerpen, ook van specialistische
aard, vragen te stellen, omdat er altijd wel informanten onder het publiek aanwezig waren, die met betrekking tot dat bijzondere punt over kennis, berustend op
eigen ervaring, beschikten107. De panelmethode heeft
Soepomo in staat gesteld, naar eigen zeggen, het hele
onderzoek binnen redelijke tijd, 15 maanden, af te ronden.
De tweede methode van Soepomo betreft de trouble105) 1937:17.
106) 1937:17.
107) 1937:17.
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case methode. Hi] heeft gegevens op het gebied van
adatrecht gevonden in beslissingen van de gouvernementsrechters. Het raadplegen van deze bron geschiedde uitsluitend door jurisprudentie-onderzoek. Hij heeft ten
behoeve van zijn onderzoek geen processen bijgewoond.
Soepomo, zelf rechter aan een der landraden van Java,
had vanzelfsprekend geen behoefte aan observatie van
aktuele vormen van geschilbeslechting. Hij was slechts
geïnteresseerd in de inhoud van de beslissing. Hij
wist, dat een studie van de procesgang van weinig waarde was voor het kennen van het recht. Deze procesgang
verliep immers volgens Nederlands procesrecht.
Soepomo heeft in het algemeen de regels die hij formuleert, gevonden door de verschillende bronnen in
kombinatie met elkaar te raadplegen. In beginsel is
elke regel gefundeerd op feiten, in het veld, in de
jurisprudentie, of - heel zelden - in de literatuur gevonden. Feiten, door Soepomo in het veld gevonden, worden echter hoger gewaardeerd dan gegevens uit de jurisprudentie. Wanneer de verschillende verzamelde gegevens
elkaar tegenspreken, fundeert Soepomo de "regel" op de
gegevens, gevonden m het veld en niet op de jurisprudentie. De regels 10 (p. 12) en 12 (p. 18) kunnen dienen als voorbeelden van gevallen, waarbij veldgegevens
boven de jurisprudentie prevaleerden
.
De verklaring voor deze voorkeur geeft Soepomo op
p. 14 van zijn boek. Rechterlijke vonnissen steunen op
"deskundigenverklaringen". Deze verklaringen zijn veelal weinig meer dan de "eigen ongecontroleerde mening
der deskundigen". Soepomo kon rechterlijke beslissingen
alleen aksepteren, als ze gebaseerd waren op konkrete
gevallen. Zich beroepend op de waarnemingen van Ter
Haar in deze, weet Soepomo, dat dit meestal niet het
108) Zie Bijlage II. Ter illustratie van Soepomo's wijze van rapporteren zijn enkele bladzijden uit het
eerste hoofdstuk over "Verwantschapsrecht" als
Bijlage II opgenomen.

-98-

geval is. Overigens is Soepomo er niet in geslaagd in
alle gevallen de regels op veldgegevens te laten rusten. In het eerste hoofdstuk (totaal 34 regels bevattend) ontbreekt veldmateriaal bij de regels 2, 7, 8
en 9 0 .In een aantal gevallen zijn de regels echter
uitsluitend op veldmateriaal opgebouwd. Zie bijvoorbeeld in hoofdstuk I de regels 1 en 5
. In de andere
gevallen bestaat het materiaal uit feiten, afkomstig
uit tenminste beide hier genoemde bronnen, soms aangevuld met enkele literatuurgegevens.
c. De methode van beschrijven
Het handboek van Soepomo is geheel gewijd aan de beschrijving van wat wordt genoemd het "adatprivaatrecht".
De systematiek, die hij voor het ordenen der gegevens
heeft gebruikt, komt vrijwel overeen met het schema,
dat in de Adatrechtsschool voor dit doel in gebruik
was en waarvoor de kapita-indeling van van Vollenhoven model had gestaan. De titels van de hoofdstukken
van Soepomo's boek luiden: (1) Verwantschapsrecht,(2)
Huwelijksrecht, (3) Erfrecht, (4) Grondenrecht, (5)
Schuldenrecht, (6) Delictenrecht. . Opmerking verdient
het feit dat, anders dan bij van Vollenhoven, een apart hoofdstuk over kwesties in verband met de "volksordening" ontbreekt. Ook in de andere hoofdstukken
wordt vrijwel niet naar zulke kwesties verwezen. De
hoofdstukken zijn ingedeeld in paragrafen. Ter illustratie de namen der paragrafen van het eerste hoofdstuk:
1. Bloed- en aanverwantschap
2. Verhouding ouders - kinderen
109) Zie Bijlage II. Wat het eerste hoofdstuk betreft,
ontbreekt voorts veldmateriaal bij de regels 14,
15 en 20.
110) Zie Bijlage II. Hetzelfde geldt in het eerste
hoofdstuk voor de regels 18, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28 en 33.
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3. Verzorging van weezen (voogdij)
4. Het volwassen-zijn
5. Adoptie
6. Beheer van boedels van afwezigen
De paragrafen zijn verder onderverdeeld in aparte
genummerde sekties (in totaal 151), waarin telkens een
apart onderdeel van het recht wordt besproken.
Soepomo heeft niet alleen de A.R.S.-systematiek, maar
ook in grote lijnen het nieuwe, door van Vollenhoven
ontworpen, technisch idioom bij zijn beschrijving gebruikt.
De inrichting van het handboek wordt, zoals eerder in
3.3.1. vermeld, getypeerd door de "stel-en bewijsmethode". Met deze kwalifikatie wordt de werkwijze aangegeven die, met uitzondering van de eerste 4 regels, door
Soepomo vrij konsekwent wordt volgehouden, waarbij elk
in een sektie behandeld onderwerp wordt begonnen met
het stellen van een "regel", die vervolgens, door het
presenteren van veld-, literatuur en jurisprudentiegegevens, wordt "bewezen". Als illustratie van deze
aanpak citeer ik regel 5 uit het eerste hoofdstuk (p.7):
"5. Tusschen ouders en wettige kinderen bestaat een
wederkeerige onderhoudsplicht".
De juistheid van deze, in regelvorm vervatte, mededeling wordt vervolgens door vermelding van enkele, in
het veld gevonden, gegevens gestaafd. Deze gegevens hebben betrekking op praktijken, die tijdens huwelijk, bij
echtscheiding en vererving worden gevolgd. Jurisprudentiegegevens op dit punt worden niet verstrekt.
De meeste regels zijn echter, behalve de hiervoor in
3.3.2.b. gegeven uitzonderingen, onderbouwd door zowel
veldgegevens als jurisprudentie. Als voorbeeld van het
"normaal type" volgt regel 11 (p. 16):
"11. Na den dood van de moeder blijft de ouderlijke
macht aan den vader".
111)Zie Soepomo 1939:VII.
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Onder het hoofd "Terreinonderzoek" worden vervolgens
een klein aantal "gevallen" (ongeveer 10) in verschillende met name genoemde desa's gevonden, genoemd, waarbij een dergelijke gebeurtenis zich inderdaad op deze
wijze had toegedragen. Onder het hoofd "Jurisprudentie"
worden vervolgens de vonnissen, die op dit gebied (in
totaal 2) gevonden zijn, kort weergegeven.
Aldus werkt Soepomo's "stel-en bewijsmethode". Aan
deze samenvatting moet nog worden toegevoegd, dat de
wijze waarop hij zijn "cases" weergeeft, in de regel
uiterst summier is. Hij beperkt zich veelal slechts
tot de presentatie van enkele basiselementen van de
112

gevonden gevallen, in een of twee zinnen
d. De aard van de studie
Soepomo benadrukt het deskriptieve karakter van zijn
teboekstelling heel sterk. Onder elke bladzijde van
het boek laat hij de volgende tekst afdrukken:
"Dit boek is een beschrijving, geen codificatie. Alle
opmerkingen, verbeteringen en aanvullingen zende men
aan het Departement van Justitie te Batavia".
Ook Ter Haar benadrukt in zijn inleiding tot het
boek van Soepomo de deskriptieve strekking ervan. Hij
kwalificeert het werk als een "reële rechtsbeschrijving, namelijk een boek, bevattende rechtsregels gebaseerd op "gevolgtrekkingen die zijns inziens (d.w.z.
volgens Soepomo, F.S.) door het feiten-materiaal worden gerechtvaardigd" (zie p. IV).
Soepomo's teboekstelling is mijns inziens, gelet op
de methode van onderzoek en van beschrijven, tevens
gelet op de bedoeling van de schrijver, als een rechtsantropologische studie te beschouwen.
Toch blijkt bij analyse de studie niet puur en alleen
een deskriptie van het rechtsleven van een bepaald volk
te zijn. Op verschillende plaatsen vertoont het boek
trekken van de positief-rechtelijke benadering. Deze
112) Zie Bijlage II.
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benadering uit zich vooral in het feit, dat Soepomo
zich veelvuldig geroepen voelt de rechter te adviseren
over het door hem te volgen beleid bij bepaalde kwesties. Het betreft gevallen, waarbij Soepomo van mening
is, dat de praktijk van het adatrecht - welke hij wel
nauwkeurig rapporteert - onbevredigend funktioneert of
tekort schiet. In deze gevallen adviseert hij de rechter om van de bestaande praktijk af te wijken, op een
bepaalde, door Soepomo aangegeven, wijze. Als voorbeeld van een dergelijke adviserende regel kan dienen
regel 13 (p. 22). Soepomo heeft in het terreinonderzoek gekonstateerd, dat toezicht door adatfunktionarissen ten aanzien van rechtshandelingen, die door de
voogd worden verricht met betrekking tot goederen van
onvolwassen kinderen die door hem worden beheerd, ontbreekt. Zijn advies luidt niettemin: "De rechter eische
van hem (de voogd, F.S.) voor dergelijke handelingen
zijn voorafgaande vergunning". Een andere adviserende
regel wordt bijvoorbeeld, wat betreft het eerst hoofdstuk, gegeven in regel 8 en in de tekst volgend op regel 9 113 .
Soepomo motiveert het formuleren van dergelijke regels door te wijzen op de plicht, die de rechter heeft
om een goede rechtsvorming te bevorderen.
"De rechter toch heeft niet alleen adatrecht toe te
passen, doch ook te helpen het adatrecht te ontwikkelen; door zijn uitspraken moet hij leiding en vorm
geven aan wat groeit en zich wijzigt in de rechtsovertuiging der bevolking en vooral op het gebied
van de kinderverzorging en kinderbescherming zal hij
een taak vinden om rechtsvormend
op te treden binnen
het kader van het adatrecht" (p. 26).
In de gevallen als hierboven genoemd vereenzelvigt
Soepomo zich klaarblijkelijk met de gouvernementsrech113) Zie Bijlage II. M.b.t. het eerste hoofdstuk zijn
de regels 14, 15, 24 en 25 als "adviserend" aan
te merken.
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ters van West-Java. Ook hij acht het zijn plicht om de
rechtsontwikkeling te bevorderen om zo nodig eigen gemaakte regels als toepasbaar recht voor de rechter
voor te stellen. De grondslag waarop de verbindende
kracht van deze regels rust, is dan geen andere dan
die van zijn gezag als rechtsgeleerd auteur.
Er is nog een element in de studie van Soepomo dat
de aandacht trekt. Het betreft het feit dat hij, met
gebruik van stellige bewoordingen, een eenvoudige voorstelling van zaken geeft, terwijl volgens de gegevens
van het terreinonderzoek de werkelijkheid meerzinnig
en komplex is. Voor wat betreft het eerste hoofdstuk
is regel 11 exemplarisch voor deze werkwijze
De veldgegevens wijzen uit, dat er weliswaar sprake
is van een zekere regelmaat in de gedragingen, maar
dat er daarnaast ook van deze regel afwijkende gedragspatronen bestaan. Meestal worden de uitzonderingen door
hem niet in de regelformulering opgenomen. Het is denkbaar, dat Soepomo welbewust, uit praktische, rechtspolitieke overwegingen, in bepaalde gevallen de praktijk
vereenvoudigd weergeeft. Hij opteert in bepaalde gevallen voor een nieuw, eenvoudiger recht. Deze nieuwe regels komen dan tot stand door een bepaalde afweging een waardering - van de beschikbare gegevens. Uit de
hier gegeven voorbeelden blijkt, dat in Soepomo's werk
het element van waardering niet geheel afwezig is. Het
element is echter niet overheersend. Slechts nu en dan
verwisselt Soepomo de rol van neutrale buitenstaander
voor die van geïnvolveerd jurist.

114) Zie Bijlage II.
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3.4.3. J.C. Vergouwens "Het Rechtsleven der Toba
Bataks"
a. Aantekeningen bij de persoon en het werk van de
schrijver
Vergouwen 5 begon, na een korte praktische opleiding,
zijn karrière als bestuursambtenaar in het bestuurlijk
ressort zuid-Borneo. In 1921 werd hij in de gelegenheid
gesteld zijn dienstverband te onderbreken om in Nederland de "indologische" studie te volgen. Deze studie,
die kort tevoren was ingesteld, beoogde op universitair
niveau bestuursambtenaren voor Nederlands-Indië op te
leiden. Tijdens zijn studieperiode aan de universiteit
van Leiden onderging hij invloed van zijn hoogleraar
in het adatrecht, van Vollenhoven.
In 1927 werd hij aangesteld als leider van de inheemse rechtspraak in het administratieressort Tapanoeli
in Sumatra. Tegelijk met zijn aanstelling heeft hij de
opdracht ontvangen om een onderzoek in te stellen naar
de werking van de Inheemse Rechtspraak in dat rechtstreeks bestuurde gebied. Van andere bestuurlijke taken was hij voor de duur van dit onderzoek vrijgesteld.
Het onderzoek werd in 1930 afgesloten met een rapport.
Het rapport bevatte aanbevelingen, die erop waren gericht het adatrechtelijk element in de rechtspraak
weer te versterken
Ten tijde van het leiderschap van Vergouwen was de
115) De meeste gegevens betreffende persoon en werk van
Vergouwen zijn ontleend aan de "Preface" van J.
Keuning, geschreven bij de Engelse vertaling van
"Het Rechtsleven der Toba Bataks" (1964).
116) Zie "Mededeelingen van de Afdeeling Bestuurszaken
der Buitengewesten van het Departement van Binnenlands Bestuur" (serie A, no. 10, 1930). Het rapport heeft de basis gevormd voor de nieuwe regeling inzake de Inheemse Rechtspraak, die in 1932
van kracht werd (Vergouwen 1933:492).
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Inheemse Rechtspraak in de desbetreffende bestuursafdeling op twee niveaus georganiseerd. Op de onderste
trap stonden de distriktsrechtbanken, de zogenaamde
"Kleine Rapats", in elk distrikt een. Daarboven funktioneerden, in elke'Onderafdeling" van het ressort,
als beroepsinstantie en als rechtspraak voor zwaardere
deukten, de zogenaamde "Grote Rapats". Beide typen
rechtspraak waren instellingen van het Nederlandse bestuur en dateerden in de hierboven beschreven vorm van
het begin van de twintigste eeuw
. Bij de vestiging
van deze nieuwe rechtspraak was van overheidswege weinig of geen rekening gehouden met de reeds bestaande
Batakse organisatie van de rechtspraak. De rechtspleging van de verschillende rechtbanken was toevertrouwd
aan lokale funktionarissen, gerekruteerd uit hoofden
en lokale aanzienlijken. De algehele leiding over de
verschillende rechtbanken was, zoals we zagen, toevertrouwd aan een Nederlandse funktionaris. De leider had
volgens de reglementen weinig macht, want hij was verstoken van het stemrecht en kon aldus de gegeven beslissing niet langs die weg beïnvloeden. De mogelijkheid om op indirekte wijze invloed uit te oefenen was
echter, in Tapanuli, aanzienlijk. Het was de gewoonte
dat de leider, na de zitting van de Grote Rapat te
hebben bijgewoond, voor elke voorgelegde rechtszaak
een advies betreffende de te nemen beslissing gaf. Dit
advies vormde gewoonlijk de grondslag van het vonnis
van de lokale rechter β .
Het boek "Het Rechtsleven der Toba Bataks", dat hier
na besproken zal worden, dateert van 1933. Het is ge117) Voor een korte beschrijving van de ontwikkeling der
Inheemse Rechtspraak in Tapanuli, zie Vergouwen
1933:499.
118) Deze informatie dank ik aan een gesprek dat ik voer
de met mevrouw J. Verhoef-Dreef in Leur (Gld.). Zij
is de weduwe van mr. A. Verhoef, die in 1931 Ver
gouwen als "leider" in Tapanuli is opgevolgd.
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baseerd op de gegevens, verzameld in de periode 19291930. Het boek is geschreven als handleiding voor de
rechtspraak - in het bijzonder ten behoeve van de Ne
derlandse "leiders" der rechtspraak - in Tapanuli. Het
boek is inderdaad ook in gebruik geweest bij de prak
tijk. Keuning getuigt hoezeer het boek hem in de tijd
van zijn leiderschap der rechtspraak in Tapanuli dien119

sten heeft bewezen
. In de publikaties en vonnissen
van de Inheemse Rechtspraak in Tapanuli is door de
redaktie van het "Indisch Tijdschrift van het Recht"
in de redaktionele samenvatting der vonnissen ver
schillende malen naar de teboekstelling van Vergouwen verwezen i 2 o
Vergouwen besteedt, evenmin als Soepomo, apart aan
dacht in zijn boek aan de methodiek, die hij bij het
verzamelen van de gegevens in acht heeft genomen. Om
daarin een inzicht te krijgen, is men aangewezen op
indirekte bronnen en impliciete gegevens. In de tekst
van het boek zelf, met name in het hoofdstuk "Algemeene Beschouwingen", worden mededelingen gedaan, die
als aanwijzing kunnen gelden voor de methodiek die
werd gevolgd. Daarnaast kunnen Ter Haars bespreking
12 1

van het werk
en Keunings inleiding bij de Engelse
vertaling van het boek als informatiebronnen dienst
doen. Tenslotte heeft ook het hiervoor genoemde ge
sprek met mevrouw Verhoef een belangrijke bijdrage
betekend voor mijn begrip van de door Vergouwen toe
gepaste methodiek.
b. Methoden en technieken van onderzoek
Vergouwen heeft de wegen, die volgens Hoebel tot ken
nis van het volksrecht leiden, alle drie bewandeld.
Hij heeft meningen en koncepten verzameld; hij heeft
119) Vergouwen 1964:VIII.
120) Τ 1940:206-228.
121) Ter Haar V.G. II, 1950:196-199.
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uit menselijke gedragingen, beslissingen en uit feiten
regels afgeleid; hij heeft, tenslotte, regels van volksrecht opgespoord in "trouble-cases".
De ideologische methode bracht Vergouwen bij berijmde rechtspreuken, - oemparaa's. De Batakse bevolking
kent een grote heoveelheid van deze oempama's, die,
aldus Vergouwen, een "juridische inhoud" bezitten. Hij
zegt:
"Zonder dat ze het normatief karakter van wetsartikelen bezitten, zijn vele dezer oempama's de vaste vorm
geworden, waarin zich bepaalde rechtsgedachten hebben
gekristaliseerd" (p. 169).
De juridische betekenis laat zich echter moeilijk
vaststellen. De spreuken zijn duister en dubbelzinnig
van inhoud. Niet alleen een buitenstaander als Vergouwen, ook de Batakse bevolking zelf ondervindt problemen
bij het uitleggen van de spreuken. Toch hebben deze
oempama's voor de rechter bij twistgedingen een zekere
waarde (p. 169). Partijen beroepen zich erop, ter staving van hun beweringen. Een beslissend effekt voor de
afloop van een rechtsgeschil hebben de oempama's echter niet (p. 173).
De tweede bron waaruit Vergouwen heeft geput betreft
de praktijk: feiten en gedragingen van het alledaagse
leven. De hantering van de deskriptieve methode leverde ook problemen op. Vergouwen getuigt daarvan aldus:
"Men ontkomt soms niet aan den indruk, dat er naar het
volksgevoel weinig behoefte is aan scherpte der rechtslijnen. Van menige concrete vraag krijgt men bijna
niet de kans om het duidelijke antwoord te grijpen.
Men denkt er te zijn, maar zie, het kan aldoor anders.
Men zoekt naar het aan al die variatie gemeenzame element en stuit op een bizonder hartelijke verhouding,
een zeer oude voet van samenleven, een jonge afspraak,
een gebruik in kleinen kring. En spoort men de verhoudingen op van lieden die elkander vreemd zijn, teneinde
daaruit tot den naakten regel te kunnen besluiten, dan
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ervaart men dat bepaalde betrekkingen tusschen hen
niet voorkomen, en zoo al, dat de mogelijk ontdekte
richtlijnen niet voor alle in de werkelijkheid bestaande, immers op zoo velerlei wijze gemoduleerde,
gevallen bruikbaar zijn. Er is dan slechts een sfeer
aanwijsbaar, een uiterlijk raamwerk, waarbinnen het
leven zich op verscheiden wijze afspeelt. Vandaar,
dat een losse vraag, een enkele waarneming, een toevallige steekproef gemakkelijk op een dwaalspoor kunnen leiden. En het zal niet mogen verbazen, wanneer
de in dit werk te geven beschrijving menigmaal iets
zwevends en onvasts in hare termen bezitten zal en
dat vaak na het trekken van een lijn opzettelijk de
scherpte er weder aan wordt ontnomen" (p.178).
Het aspekt van onvastheid, van verscheidenheid van
het Batakse recht wordt sterk benadrukt door Vergouwen. Telkens komt hij erop terug (zie ook p. 375, 547) .
Het recht geeft slechts hoofdlijnen aan. Het volk is
binnen het gegeven kader vrij te handelen naar bevind
van zaken. De gewoonte is daarbij niet oppermachtig.
Vaste detailpatronen worden niet gemakkelijk gevormd.
Ook lokaal bestaat er verscheidenheid van recht. De
onderzoeker staat hier voor een moeilijke taak.
De trouble-case methode leidde in Batakland naar de
vonnissen, uitgesproken door de rechters verbonden aan
de "Inheemse Rechtspraak". Vergouwen heeft deze bron
naar men mag aannemen met grote voorzichtigheid gehanteerd. Hij rapporteert, dat de rechters in het proces
van geschilbeslechting in veel gevallen niet naar
"eerder vaststaande regels", regels van objektief Bataks adatrecht verwijzen. Dit recht is, zoals hij zegt,
maar "matig geschikt" voor toepassing in konkrete gevallen. De regels ervan zijn nu eens te algemeen, dan
weer te bijzonder, te speciaal gesteld (p. 547). De
rechter vormt zelf zijn regels, binnen het gegeven kader. Zijn vonnissen zijn rechtscheppend. Deze door de
rechter gevonden regels hebben echter voor de rechts-
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vorming toch een beperkte betekenis. In sommige gevallen worden ze door de samenleving begrepen als norm
voor het maatschappelijk leven (p. 546). Vergouwen
geeft zelfs een sprekend voorbeeld over de invloed van
een rechterlijk vonnis op het leven van alledag (p. 254,
255). De beslissingen missen echter soms algemene werking door het feit, dat ze korapromis-oplossingen vormen. De rechterlijke beslissingen geven in veel gevallen een voor beide partijen bevredigende oplossing,
maar zij bevatten, zoals gezegd, "geen nauwkeurige afbakening van recht en onrecht, waar en onwaar" (p. 534).
De trouble-case methode is derhalve, in de ogen van
Vergouwen, in het Batakse gebied moeilijk te hanteren.
De regels der rechtspraak reflekteren slechts zelden
het bestaande "pre-existente" recht. Ze bezitten ook
geen algemene werking voor de toekomst. De hantering
van deze methode is des te moeilijker geweest, door
het feit dat de rechters en getuigen, naar hij rapporteert, vaak omgekocht waren (p. 506, 507).
Welke van de drie bovengenoemde bronnen - meningen,
gedragingen, rechterlijke beslissingen - hebben in Vergouwens onderzoek geprevaleerd? Hoe handelde hij wanneer de bronnen niet helder, met elkaar in strijd waren? Wanneer wilde Vergouwen van recht spreken? Hij
geeft op deze vragen geen antwoord. Het lijkt aannemelijk, dat hij ten aanzien van deze vraagstukken dichter bij van Vollenhoven en Holleman dan bij Ter Haar
staat. Vergouwen geeft niet aan welke bronnen "gezaghebbend" zijn, welke bronnen "rechtsbronnen" zijn. Hij
onderzoekt de gehele sociale werkelijkheid. Hij verdiept zich in de gedragingen en in de beslissingen,
wikt en weegt en geeft, onder uiterst voorbehoud, "for
better or for worse", een beeld, zijn beeld, van recht.
Vergouwen is gedurende de drie jaar van zijn onderzoek in Tapanuli op alle mogelijk gebied ten nauwste
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bij het dagelijkse rechtsleven der Batakse bevolking
12 2

betrokken geweest
. Hij toonde een ongeëvenaarde toewijding voor zijn werk, was in zijn dubbele hoedanigheid van "leider" der rechtspraak en van onderzoeker
van adatrecht dag en nacht bezig met kwesties van
recht. Hij leefde voor zijn werk.
Vergouwen was voor de uitoefening van zijn funktie
gedurende elke maand gemiddeld twee weken "op tournee".
Hij reisde dan naar alle uithoeken van Tapanuli, naar
de dorpen waar de "Rapats" zetelden, om daar de zittingen bij te wonen. De zittingen der rechtbank vonden
in de buitenlucht plaats, "onder de boom". Gedurende
zijn verblijf in de dorpen logeerde Vergouwen in het
huis van een der aanzienlijken van het dorp. Hij heeft
zijn gegevens tijdens deze tournees verzameld, luisterend op de zittingen der Rapats, luisterend en vragen
stellend in de avonden in het huis van zijn gastheer,
observerend onderweg en tijdens zijn verblijf in de
dorpen. Zijn kennis van het recht steunt, tenslotte,
nog op studies van oude vonnissen. Vergouwen heeft archieven van de rechtbanken bestudeerd. In de tekst van
zijn beschrijving verwijst hij meermalen naar oudere
vonnissen (zie p. 243, 280).
c. De methode van beschrijven
Vergouwen heeft zich in grote lijnen bij het rapporteren bediend van de kapita-indeling en het terminologische systeem van de Adatrechtsschool. In enkele gevallen, bijvoorbeeld bij zijn behandeling van "grondverpanding" heeft hij een eigen systematiek van klassificeren en benoemen gevolgd. Ter Haar spreekt in dit
verband van een "onverantwoorde onafhankelijkheid van
de aangenomen Nederlandse terminologie en van de indelingen van van Vollenhoven" 3·
122) De informatie over dit onderwerp dank ik aan het
gesprek met mevrouw J. Verhoef-Dreef.
123) Ter Haar V.G. II, 1950:198.
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Vergouwen heeft zijn beschrijving van het Batakse
volksrecht laten voorafgaan door een omvangrijke beschouwing betreffende de sociaal-kulturele struktuur
van de samenleving. Zijn "Inleidende Opmerkingen" besluit hij met de woorden: "Voorop ga thans, als 'dat
waarop al het andere rust', de stamboom der stammen en
marga's" (p. 5). Het eerste deel van het boek is geheel gewijd aan een schets van het komplexe genealogische stelsel (p. 17-79), "de religieuze begrippen"
(p. 79-126) en de "rechtsgemeenschappen". Het adatrecht
wordt aldus, volgens Ter Haar, door Vergouwen gepresenteerd als "patroon in het ganse maatschappelijke
weefsel"
. De gegevens met betrekking tot het privaatrecht zijn verdeeld over 6 hoofdstukken, te weten:
huwelijksrecht, erfrecht, grondenrecht, schuldenrecht,
12 5

deliktenrecht en procesrecht
. Het eerste hoofdstuk
over huwelijksrecht wordt gekozen om iets over de in12 6

richting en inhoud van zijn rapport toe te lichten
In dat hoofdstuk worden in een lopend verhaal de
verschillende aspekten van het Batakse huwelijk beschreven. De behandelde stof is verdeeld in een groot
aantal sekties (in totaal j^ 50). In de eerste sekties
worden algemene trekken en beginselen inzake het huwelijk gegeven (bijvoorbeeld "Algemeene trekken", p.
193; "De verschillende huwelijksvormen", p. 194; "Het
exogamieverbod", p. 198; enz.). De overige sekties zijn
gewijd aan de verschillende momenten, die zich voor en
na een huwelijk voordoen. Ze betreffen bijvoorbeeld
124) Ter Haar V.G. II, 1950:196.
125) Een hoofdstuk over procesrecht ontbreekt bij Soepomo, omdat West-Java - welk gebied behoorde tot
de sfeer van de gouvernementsrechtspraak - wettelijk geregels procesrecht bezat.
126) Ter illustratie van Vergouwens wijze van rapporteren zijn enkele bladzijden opgenomen uit het begin van het hoofdstuk "Huwelijksrecht", zie Bijlage III.
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"Omgang der jongelui", p. 207; "De verloving definitief"
p. 218; "Bewijs inzake bruidschat", p. 252 en "Echtscheiding", p. 319. In veel gevallen, telkens wanneer
een zeer specifieke Batakse institutie wordt besproken,
is de titel der sektie een term uit de lokale taal.
De draad in het lopende verhaal, waarin veel Batakse
woorden en termen zijn opgenomen, betreft de beschrijving van het ideaal-typische Batakse huwelijk in al
zijn fasen. Veelvuldig wordt echter melding gemaakt
van afwijkingen van het basispatroon, die door de
schrijver zijn gekonstateerd. Meestal gaat het om specifiek lokale gewoonten (zie bijvoorbeeld p. 199, 200,
202, enz.) 1 2 7 . De beschrijving beperkt zich niet alleen
tot het louter presenteren van de gegevens; voortdurend
wordt geprobeerd de stand van zaken te verklaren, door
deze te relateren aan de, in het eerste deel van het
boek gegeven, grotere sociaal-kulturele principes.
De gevonden regels of regelmatigheden worden niet
apart vermeld. Beschrijving en verklaring van een regel of institutie wisselen elkaar af. Regels, die als
grondbeginselen van de sociale struktuur kunnen gelden
(bijvoorbeeld "exogamiteit", p. 198), worden in het
lopende verhaal op dezelfde wijze gegeven als regels,
die de kleding van schoolmeisjes bepalen (p. 207).
Cases worden evenmin apart gepresenteerd. In sommige
gevallen wordt met een enkel woord, als illustratie
bij de beschrijving, een enkel in de praktijk gevonden geval genoemd.
d. Aard van de studie
Vergouwen heeft zich bij zijn studie, gebaseerd op
rechtsantropologisch onderzoek, meestal opgesteld als
waarnemend buitenstaander. Hij beschrijft de verschillende praktijken zonder daar een eigen waarde-oordeel
aan toe te voegen. Zijn teboekstelling is als vorm van
127) Zie Bijlage III.
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rechtsantropologie aan te merken. Evenwel, in sommige
gevallen verwisselt hij, evenals Soepomo, plotseling
van rol en wordt hij van waarnemer deelnemer aan het
rechtsleven. Bij zijn bespreking van het exogamiever12 6

bod (p. 200)
roept hij de inheemse rechtsprekende
funktionarissen op, niet toe te geven aan de neiging
om verbodsschendingen te negeren; hij wijst erop dat
de gerechtigde straf voor "den bloedschender" is: "dat
hij wordt 'dipadoeroe diroear ni patik', buiten den
adat gesteld". Letterlijk luiden zijn woorden:
"Echter valt helaas ook te constateeren, dat aan sporadische gevallen van onwettige verbodsschending geene
bizondere aandacht wordt geschonken, dan alleen om te
zien hoe het er mee afloopt. En dit terwijl de minste
straf, die het deel behoort te zijn van den na
tarboanboan rohana, den door zijn lusten meegesleepte, den
bloedschender, die met zijne iboto, margagenoote,
trouwt, den sisegai
adat, den kapotmaker van de adat
is, dat hij wordt, dipadoeroe diroear ni patik,
buiten de adat gesteld, tot hij aan de opgelegde boetedoening voldaan heeft" (zie p. 200, 201) 1 2 9 .
Wat betreft Vergouwens hoofdstuk over huwelijksrecht
treft men andere normatieve elementen aan op de pagina's 228 en 229.

128) Zie Bijlage III.
129) Zie Bijlage III.
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4
DE AFRICAN LAW SCHOOL
4.1. Inleiding
In dit hoofdstuk, handelend over de juristenstudies
van A.L.S., worden nagenoeg dezelfde onderwerpen behandeld als in het vorige.
De stof is in dit hoofdstuk in grote lijnen geordend
volgens de indeling van hoofdstuk 3.
De sektie-indeling is geheel gelijk. In sektie 4.2.
wordt het theoretische kader van de A.L.S.-studies beschreven. In 4.3. wordt de "school"-methodiek van teboekstellen gegeven. In 4.4. worden enkele individuele
teboekstellingen geanalyseerd. In vergelijking met het
vorige hoofdstuk is het aantal paragrafen gereduceerd.
Deze afwijking wordt onder meer veroorzaakt, doordat
A.L.S. vooral steunt op de denkbeelden van één theoretikus (prof. Allott) en doordat de schoolmethodiek inzake teboekstellen is gebaseerd op één geïntegreerd
plan - een "master plan" - dat aanwijzingen gaf zowel
voor onderzoek als voor beschrijven van recht.
Tenslotte wordt gewezen op het feit, dat bij de bespreking van de methoden en technieken van A.L.S. opnieuw de aan Hoebel ontleende terminologie word gebezigd.
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4.2.

Het theoretisch kader van A.L.S.

4.2.1. Het koncept van volksrecht van Allott
Professor Allott heeft, op verschillende plaatsen
in zijn omvangrijk oeuvre, beschouwingen gehouden over
het volksrecht van Afrika. Zijn uitspraken zijn echter
fragmentarisch van karakter. Zij hebben betrekking op
telkens andere, elkaar soms overlappende, aspekten van
dit recht. Een systematische verhandeling, waarin elk
door hem besproken deelaspekt van het volksrecht in
een koherent betoog is samengebracht, is mij niet bekend. Het iÈ daaromtoetenige reserve, dat ik hierna
een korte schets van Allotts rechtsbegrip presenteer.
Terughoudendheid is extra vereist, omdat hij, anders
dan van Vollenhoven, refereert aan het volksrecht van
grote delen van Afrika (vooral "anglofoon Afrika"), of
zelfs van heel Afrika. De toonaard, waarin Allott zelf
zich over dit immense studie-objekt uitlaat, wordt
door voorzichtigheid gekenmerkt.
De schets valt globaal uiteen in twee delen. Eerst
worden de kentrekken van het recht besproken. Het betreft hier kwesties inzake het specifieke karakter van
het Afrikaanse recht, de oorsprong, de groei, de bindende kracht ervan, en de werkwijze van de inheemse beslissingsinstanties. Vervolgens wordt weergegeven de
wijze waarop Allott onderscheid maakt tussen regels van
recht en andersoortige regels (betreffende gewoonte,
moraal, godsdienst, enz.).
Tenslotte moet worden vermeld, dat Allott het Afrikaanse recht ziet als een systeem in snelle beweging.
Hij zegt:
"The law in British African territories, which has
tended to stand still for so long, is now on the move" .
Deze visie keert in vrijwel al zijn beschouwingen te1) Allott 1960a:V.
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rug. Allott weet dat het recht tendeert naar verwestersing en formalisering. In het tweede hoofdstuk is dit
verschijnsel ook door ons opgemerkt. De visie van Allott
wordt hierna, bij het weergeven van zijn koncept, echter niet telkens herhaald, maar moet er bij het lezen
wel telkens worden bijgedacht.
"Customary law is essentially not a jurist's law; its
twin makers are the practices of the people and the
decisions of their courts or other dispute-settling
authorities"2.
Twee geheel verschillende faktoren acht Allott verantwoordelijk voor het ontstaan en de groei van het
recht. Op de eerste plaats de massa, het volk, anoniem,
ongedifferentieerd, daarnaast de rechterlijke organen
van dit volk. In het eerste geval wordt verwezen naar
onbewuste voortbrenging van regels, in het tweede geval
wordt verwezen naar recht, dat ontstaat door toedoen
van de menselijke wil, door bewuste beslissingen van
de rechters. Bij beide faktoren wordt een aantekening
gemaakt.
Allott gebruikt de term "people" ter aanduiding van
de anonieme kracht die het recht voortbrengt. Deze notie is bepalend voor zijn visie. Het recht is auteurloos, het ontwikkelt zich organisch. Het groeit geleidelijk, onmerkbaar. De groei van het recht wordt vergeleken met de wijze waarop bomen groeien: "branches decay and wither or are cut off; new branches can be
grafted on" 3 .
Soms verduidelijkt Allott zijn voorstelling van
rechtsgroei met behulp van andere begrippen. Het recht
wordt "popular" genoemd, uitdrukking van het rechtsgevoel, overgeleverd door de voorouders, enz. De volgende
passage is op dit punt illustratief. Hij zegt (met be2) 1965:23.
3) 1965:8.
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trekking tot het Basuto volk), dat wie daar naar recht
onderzoek zou doen, tot de volgende beschrijving zou
kunnen komen :
"Our study (...) will show that this law of the ancestors is customary
and traditional
(handed down from the
ancestors), though modern additions can be made by express decree; that law is tribal,
the possession of the
Basuto nation; that the law derives ultimately from God
and the fundamental conscience and ethical beliefs of
mankind, so that it is the expression of, or linked

with, morality

y reasonableness

> justice

between man and

man; that law is flexible
in its application, the traditional norms merely establishing a broad framework
within which justice is done in the particular dipute;
that the law is unformalized
except in action; that law
is popular,
as it springs from the people and their
practices, and has on the whole the willing assent of
the people" .
En hij besluit zijn beschrijving aldus:
"All these features and attitudes are widespread in
negro African legal systems" .
Recht ontstaat echter, in de visie van Allott, ook
in bewust genomen beslissingen. In de bovengeciteerde
uitspraak wordt ook de rechtspraak genoemd. Elders signaleert hij ook het bestaan van vormen van wetgeving .
Wat de rechtspraak betreft wordt naar "rechtbanken" van
het volk en naar andere autoriteiten voor geschilbeslechting verwezen. Het lijkt waarschijnlijk, dat Allott hier naar verschillende vormen van rechtspraak
verwijst, die, al dan niet door de overheid erkend,
feitelijk in de Afrikaanse samenleving funktioneren.
Zijn uitspraak betreft derhalve zowel de overheidsrechtbanken als de lokale rechtbanken. Allott wijst op het
4) 1960a:67.
5) 1960a:67.
6) 1977a: 6 e.v.
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element van kompromis en verzoening, dat de beslissingen van beide typen rechtspraak eigen is . Niettemin acht hij deze beslissing van betekenis voor de
vorming van nieuw recht.
"Every successful arbitration or conciliation tends
to set a standard by which future relations will be
regulated, while the judge in his adjudication has
the scope and the power to develop new laws for new
needs or to meet new problems" .
Allott relativeert deze notie weer, wanneer hij wijst
op de geleidelijke vervreemding van de Afrikaanse magistratenrechtbanken van de volkssfeer. De beslissingen
van de nieuwe rechters druisen in tegen het rechtsgevoel en worden niet geaccepteerd door de samenleving.
Er ontstaat verschil tussen "judicial customary law"
en "practiced customary law" 9 . Het lijkt buiten twijfel, dat Allott het in de samenlevingspraktijk gevormde recht van meer waarde acht dan recht van het
tweede type. Hij is stellig van mening, dat de praktijk juist de bindende kracht van het volksrecht vormt.
Een rechterlijke vonnis is zonder waarde, indien het
niet effektief is en niet wordt overgenomen door het
volk.
"The binding force of custom ultimately rests on the
fact that it is habitually obeyed by those subject
to it? if not fortified by established usage it is
not law" 10 .
Tenslotte rijst de vraag naar het rechtskriterium
van Allott. Zag hij volksrecht als aparte kategorie
van normen, los van andere normsystemen (betreffende
gewoonte, etikette, godsdienst, enz.) en, zo ja, hoe
7)
8)
9)
10)

1960a:68.
1964:85.
1970:278.
1960a:89.

-118-

legde hij dit onderscheid?
Allott schijnt bovengenoemde vraag inderdaad positief
te beantwoorden. Hij neemt het element van sanktie als
rechtskriterium. Wanneer hij, ten behoeve van zijn onderzoek naar het bestaan van eventueel "recht-loze" volkeren in Afrika, de zijns inziens wezenlijke elementen van
recht memoreert, spreekt hij van normen, die in sociaal
goedgekeurde procedures worden gehandhaafd . Indien hij
vervolgens vaststelt, dat in Afrika zelfs de minst ontwikkelde volkeren recht hebben, dan is dat omdat:
"every society has its constitution, its rules which
govern the overt behaviour of its members, and its
mechanisms for the enforcement of rules and sètllement
of disputes" 12 .
Het voorzien zijn van rechterlijke sanktie ziet Allott
derhalve als rechtskriterium. Hij is echter, zoals uit
bovengegeven schets kan blijken, niet van mening dat
rechtsregels slechts in en door middel van een rechterlijke beslissing gestalte kunnen krijgen. De rechter is
slechts een der vormers van nieuw recht. In de meeste
gevallen wordt recht echter door de samenleving voortgebracht.
Om de regels van recht op te sporen is het in Allotts
koncept noodzakelijk om de samenleving te bestuderen.
Juristen moeten volgens hem leren van de antropologen
om recht te zien als "observable behaviour" . Het is
echter een probleem de aldus uit gedragingen afgeleide
regels te beoordelen op hun rechtskarakter. Hij wijst
erop, dat antropologen gewoonlijk slechts aandacht geven aan datgene wat in een dispuut, aan de rechtbank gebeurt. Op deze wijze zijn zij er zeker van dat de aldus
gevonden regels sanktie bezitten. De taak van de jurist
in deze is niet zo eenvoudig. Het is hem niet mogelijk

11) 1967:10.
12) 1967:11.
13) 1967:6.
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rechterlijke beslissingen af te wachten. Hij moet juist
ten behoeve van de rechters regels van recht formuleren
en dient dus de rechter vóór te zijn. Hoe het echter
mogelijk is op grond van waarneming van sociaal gedrag
bindende regels te vinden - regels met rechtskracht beschouwt Allott nog als een moeilijke vraag en een
"uncharted area"1"*.
4.2.2. Aard en inrichting der A.L.S.-studies
Er bestaan, voor zover mij bekend, geen systematische
beschouwingen van de kant van auteurs werkend binnen
het kader van A.L.S., over de aard en theoretische
grondslag van de door hen beoefende juristenstudies.
Men voelt echter een sterke behoefte volksrecht als
jurist
tegemoet te treden. Typerend is de nadrukkelijke vermelding in een artikel van Cotran, waarin opzet en methode van het restatement projekt worden uiteengezet, dat de staf van dit projekt volledig is samengesteld uit juristen (en niet uit antropologen en sociologen)
Het eigen studieveld van juristen wordt als volgt beschreven:
"Lawyers have sought, on the one hand, to broaden the
scope of the enquiry by relating their investigation
of customary law and its rules to the other (mainly
imported, or received) branches of law and legal study; and, on the other hand, they have narrowed the
field of study by confining it to the statement and
exposition of the purely normative rules which can be
judged, applied and enforced in the manner in which
other legal rules are"
Deze beschrijving betreft mijns inziens vooral een
14) 1977a:10.
15) Cotran 1971:34.
16) Cotran 1970:XV.
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verwijzing naar een sfeer, waarbinnen juristen voornamelijk terzake van volksrecht werkzaam zijn, er wordt
echter alleen zeer terloops een systematisch kriterium
genoemd, waaruit men zou kunnen besluiten dat de juristenstudies vorm zijn van rechtswetenschap. Cotran/Rubin
spreken van het streven van juristen om "normative rules"
uiteen te zetten. Wat hieronder precies wordt verstaan,
wordt echter niet verder uitgewerkt. Wij zullen hierna
zien, dat de teboekstellingen verricht in het kader van
R.A.L.P., inklusief de restatement van Cotran, het element van normativiteit ontberen.
Allott heeft eveneens bij enkele gelegenheden uitspraken gedaan over het eigen vakgebied der juristen inzake
volksrecht en over de aard der studies, die door hen op
1 7

dit gebied worden beoefend . Hij zegt onder meer, dat
het kenmerkend is voor de juristen, dat zij betrokken
zijn bij de machinerie van "social control" in een bepaald land. Tevens dat zij niet slechts hun aandacht
geven aan het beschrijven, ook aan het maken van nieuw
recht. Het is onduidelijk of de elementen van normativiteit die hier worden genoemd, betrekking hebben op de
studies van juristen in de volkssfeer, de overheidssfeer
of dat deze de studies als geheel betreffen.
Het is onze bedoeling om hierna, door een analyse van
de wetenschappelijke aktiviteiten, ontplooid in het kader van A.L.S., een inzicht te krijgen in de aard van
de juristenstudies.
A. A.L.S.-studies in de volkssfeer
Het eerste aandachtsveld betreft de studie van A.L.S.
gericht op het volksrecht van Afrika, zoals dit vooral
in de traditionele volkssfeer wordt aangetroffen. De
aktiviteiten op dit gebied worden gedomineerd door het,
17) 1967:2 e.v.
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eerder reeds enkele malen ter sprake gebrachte,
Restatement of African Law Project. Een beoordeling
van de aard der R.A.L.P.-studies is evenwel moeilijk.
Het reusachtige projekt, dat in 1959 werd geïnitieerd,
vormt allerminst een hecht verband. Er bestaats, soms
aanzienlijk, verschil tussen het tevoren bij verschillende gelegenheden verantwoorde "master plan" van het
projekt en de uiteindelijke uitvoering daarvan ι β . Dit
master plan was geformuleerd als referentiekader voor
de studies in de verschillende landen. De veldwerkers
auteurs hebben zich geleidelijk steeds minder gericht
naar dit plan. Terugziend kan worden vastgesteld, dat
de grondgedachten inzake doelstelling en methode op
essentiële punten zijn losgelaten. Hierna wordt het
plan, wat de hoofdlijnen ervan betreft, uiteengezet.
Bij de onderdelen ervan wordt telkens vermeld, onder
verwijzing naar de restatements welke daadwerkelijk
tot stand zijn gekomen, in hoeverre de grondgedachte
ervan in de praktijk heeft stand gehouden. Bij de bespreking van het plan beperken wij ons tot het verwijzen naar het werk der veldonderzoekers. Hierna, in
de derde sektie van dit hoofdstuk, wordt de studie van
drie afzonderlijke onderzoekers, voornamelijk in verband met de door hen toegepaste methodiek, nader geanalyseerd.
a. Het begrip "restatement"
De essentie van het begrip "restatement" is her-ordening, re-arrangement. Allott zegt:
"Restatement implies a re-arrangement, in improved
form, of statements of the existing law" 1 я
Het restatement projekt is wat naam en doelstellin
gen betreft geïnspireerd door een in de jaren twintig
18) Voor een uiteenzetting van het R.A.L.P.-koncept
zie o.m. Allott 1962a:197 e.v. Zie ook Allott met
Cotran, 1971:17 e.v.
19)1971:20.
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in de U.S.A. gehouden projekt, met eenzelfde naam20.
Het recht in dit land, dat oorspronkelijk in grote lijnen homogeen was, was als gevolg van de verschillende
rechterlijke beslissingen gedivergeerd. Het Amerikaanse
restatement projekt was erop gericht dit gedivergeerde
recht opnieuw te ordenen en beschrijven, met het uiteindelijke doel dit terug te brengen tot eenvormigheid.
In R.A.L.P. werden vergelijkbare doeleinden nagestreefd. Men konstateerde verscheidenheid van recht,
zowel inzake het geïmporteerde recht in de verschillende landen van Afrika, als inzake volksrecht.
R.A.L.P. was erop gericht om uiteindelijk (meer) eenheid te brengen in deze verscheidenheid. Dit gold zowel
terzake van de verschillende systemen van geschreven
recht, als terzake van volksrecht . Tenslotte had men
nog als oogmerk het recht van beide genoemde typen beter met elkaar in overeenstemming te brengen22. De premisse waarop het projekt was gegrondvest was de verwachting, dat rechtseenheid bevorderlijk zou zijn voor
de rechtszekerheid in de landen van Afrika.
Het projekt had, voor zover het volksrecht betrof,
nog een tweede funktie. De restatements dienden ook als
geschreven bronnen voor de overheidsrechters in Afrika,
welke konden worden geraadpleegd als handleiding bij
het beslechten van geschillen.
Alleen de plannen met betrekking tot de restatement
van volksrecht zijn tot dusverre ten uitvoer gelegd.
De resultaten ervan zijn voor het grootste deel vastgelegd in een serie publikaties, getiteld "Restatement
of African Law"
Het eerstgenoemde doel inzake re-arrangement is, indien men de studies der verschillende auteurs beziet,
20)
21)
22)
23)

1971:18.
1971:27-30.
1971:38.
Uitgever Sweet and Maxwell, London.
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ver op de achtergrond geraakt. De auteurs hebben het
volksrecht wel met inbegrip van de "lokale variaties"
beschreven. Alleen Cotran, die het eerste werk in de
restatement-serie op zijn naam heeft staan, meldt dat
hij lokale variaties in het algemeen heeft weergegeven, maar "where the variation was a matter of detail
rather than principle, e.g. amount of compensation,
a unification was sought and effected by agreement"
Wanneer wij hierna (zie 4.4.) enkele A.L.S.-teboekstellingen analyseren, zullen wij zien dat de auteurs
in het algemeen geen pogingen hebben ondernomen om in
het recht, dat zij bestudeerden, veranderingen aan te
brengen. Zij hebben zich onthouden van het geven van
waarderende uitspraken; het element van normativiteit
ontbreekt in de teboekstellingen.
De teboekstellingen van R.A.L.P. zijn mijns inziens,
op grond van de gebruikte methode, te rekenen tot de
sociale wetenschappen, i.e. tot de rechtsantropologie.
Zo dadelijk, in 4.4., wordt deze kwalifikatie nader
toegelicht. Voorshands wordt volstaan met te verwijzen
naar een drietal, mijns inziens essentiële, kenmerken
van deze teboekstellingen.
a. De gegevens zijn voor een aanzienlijk deel verzameld door middel van veldonderzoek. Bij dit onderzoek
werd gebruik gemaakt van sociaal-wetenschappelijke methoden van onderzoek.
b. In de rapportering hebben de meeste auteurs, zoals
reeds gemeld, aandacht gehad voor de verscheidenheid
van het volksrecht. Tekenend voor hun instelling is het
feit, dat in geen enkel geval het volksrecht van een
geheel land wordt beschreven. De R.A.L.P.-teboekstellingen bestaan in meerderheid der gevallen uit een grote hoeveelheid deelstudies. In deze deelstudies wordt
het volksrecht van zelfstandige etnische groeperingen
- volkeren, stammen of stamgroepen - apart beschreven.
24 Cotran, 1968:XV.
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с. Bij de rapportering hebben de verschillende auteurs
de gegevens geordend volgens hun eigen inzicht, ofschoon
in het onderzoeksplan van R.A.L.P. was voorzien in een
25

uniform klassifiseringssysteem . De auteurs hebben wel
veelvuldig gerefereerd aan dit systeem; indien zij ech
ter meenden dat hun gegevens niet in het systeem konden
worden ondergebracht, hebben zij nieuwe begrippen en
kategorieën gekreëerd, welke zij in een bepaald geval
beter van toepassing achtten. Door het feit dat de
R.A.L.P.-auteurs zich vrij hebben gevoeld af te wijken
van het uniforme systeem en telkens hebben gepoogd hun
kategorieën in overeenstemming te doen zijn met die
welke het volksrecht zelf kende, kan men konkluderen,
dat zij bij het beschrijven van recht zijn uitgegaan
van een positie, vergelijkbaar met die der rechtsantropologen.
B. A.L.S.-studies in de overheidssfeer
Een tweede aandachtsveld van de juristenstudies van
A.L.S. betrof geschreven recht en praktische problematiek in de voor juristen vertrouwde overheidssfeer. De
studies in deze sfeer vallen in verschillende onderdelen
uiteen.
a. De studies gericht op wettenrecht inzake volksrecht
De studies op dit terrein koncentreren zich op de wetgeving in de verschillende Afrikaanse kolonies - na +_
1960 de nationale staten - waarin kwesties worden geregeld op het gebied van de geldingsgrondslag, de geldingsomvang van volksrecht, de rechtspraak naar volksrecht,
de samenstelling van de rechterlijke instanties, konflikten tussen verschillende rechtsstelsels in een bepaald land of gebied. Studies op dit terrein zijn vooral neergelegd in die boeken, die tezamen als het hoofdwerk van Allott zijn te beschouwen, te weten "Essays
25) Voor een beschrijving van het R.A.L.P.-systeem
zie hierna p. 130 e.v.
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in African Law" 2 6 en "New Essays in African Law"
en
"Judicial and Legal Systems in Africa" 28 . Ten aanzien
van dit laatste werk is Allott zelf "editor" geweest.
Ook bevatten de jneeste restatements aparte hoofdstukken, waarin de relatie tussen het teboekgestelde
volksrecht in kwestie en het rechtsgeheel van het desbetreffende land worden uiteengezet.
Studies als bovengenoemd dragen een normatief karakter. De auteurs ervan nemen ten aanzien van dit studieobjekt het standpunt in van de deelnemer aan het rechtsleven. Zij beschrijven niet alleen het recht, maar geven, zoals rechtsgeleerde auteurs gewoon zijn ten aanzien van het Nederlandse recht, een oordeel over hoe
het recht behoort
te luiden . De studies zijn door dit
bijzondere karakter aan te merken als een vorm van
rechtswetenschap.
b. De studies op het gebied van rechtspolitiek
Een ander belangrijk onderdeel van de studies in de
sfeer van de overheid vormen de rechtspolitieke beschouwingen. Bij de inhoud van de rechtspolitieke ideeen van A.L.S. wordt nog een enkele aantekening gemaakt.
In het tweede hoofdstuk is al gewezen op de grote
betrokkenheid bij rechtspolitieke vraagstukken, die is
getoond door de verschillende vertegenwoordigers van
A.L.S. Hiervoor, onder A, is opnieuw de rechtspolitieke achtergrond van het restatement-projekt ter sprake
gebracht. Het is thans mogelijk te konstateren, dat de
rechtspolitieke idealen welke kunnen worden afgeleid
uit de verschillende aktiviteiten van A.L.S., niet
26)
27)
28)
29)

London, 1960a.
London, 1970.
London, 1962b.
Zie bijv. in "Essays in African Law" p. 97, 221, 224,
233, enz.; zie in "New Essays in African Law" p. 236,
237, enz.
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steeds met elkaar korresponderen.
In het tweede hoofdstuk is gemeld, dat de A.L.S.-politiek gericht was eensdeels op behoud, andersdeels op
geleidelüke herordening en eenwording van het volksrecht. Het lijkt vooralsnog onzeker op welke wijze men
in A.L.S. deze, aan elkaar tegengestelde, idealen wil
realiseren. Hiervoor, in A, bleek dat het restatementprojekt vooral was gericht op het scheppen van eenvormig recht. Deze optie is evenwel in de praktijk niet
of vrijwel niet tot uitvoering gebracht. Ook het in
4.2. besproken rechtskoncept van Allott lijkt niet in
overeenstemming te zijn met zijn eigen rechtspolitieke
doelstellingen. Hij spreekt daar immers van een volksrecht, dat in essentie geen juristenrecht is. Deze visie is niet te rijmen met het R.A.L.P.-idee om de wetenschappelijke studies te richten op het brengen van
eenheid in het volksrecht.
Een aarzelende houding in deze kan ook blijken uit de
wijze waarop Allotti vraagstukken van rechtsvinding door
de overheidsrechter bespreekt. Hij stelt vast dat, waar
de koloniale wetgever deze kwesties grotendeels ongeregeld heeft gelaten, de praktijk de problematiek van
rechtsvinding op eigen wijze heeft opgelost. De overheidsrechters der rechtbanken in alle Afrikaanse landen
bezien volksrecht niet als "recht", maar als een feit,
dat door partijen die zich in een geschil op een bepaalde regel beroepen, moet worden bewezen. De bewijslast
berustte krachtens de doktrine derhalve bij de partijen.
Op deze bewijsregel bestond een belangrijke uitzondering. Indien namelijk bepaalde gewoonten zo frekwent
waren "bewezen" ten overstaan van de rechter, werden
ze geacht "recht" te vormen en was het de rechter niet
meer geoorloofd de bewijslast aan de partijen op te dragen3 0.
De procedure, gevolgd door de overheidsrechtbanken
30) 1960a:77, 78.
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ten aanzien van volksrecht, brengt Allott tot de navolgende rechtspolitieke beschouwing. Hij toont zich verheugd dat de rechtbanken niet hun toevlucht hebben gezocht in het systeem van "stare decisis". Dit systeem,
dat rechters bindt oudere vonnissen over eenzelfde geval te volgen, is te star voor het beslechten van geschillen naar volksrecht. Volksrecht is soepel, flexibel en vooral in de post-koloniale tijd in snelle ontwikkeling. De rechter die strak vasthoudt aan een precedent verliest het kontakt met het levende, snel veranderende volksrecht der werkelijkheid . De bedenkingen tegen het case-law systeem uit Allott echter ook
tegen bovengenoemde gewoonte van de rechtbanken om
frekwent bewezen gebruiken als "law" te beschouwen.
Dit systeem heeft, evenals case-law, het effekt van
verstarring en van vervreemding der rechters van het
32

levende recht . Allott ziet het derhalve als taak
voor de rechter iedere keer opnieuw, zonder hulp van
in eerdere vonnissen gevormde regels, volksrecht uit
de werkelijkheid te winnen. In zijn visie ten aanzien
van de problematiek van rechtsvinding toont Allott
open oog voor het eigen karakter van volksrecht en verzet hij zich tegen eventuele unificerende effekten vanwege de rechtspraak. Deze visie lijkt echter in strijd
te zijn met zijn op andere plaatsen beleden voorkeur
voor geleidelijke unifikatie van recht.
C. Studies van "African Law"
Er moet terzake van de studies, die door professor
Allott en zijn staf in Afrika werden ondernomen, nog
op een aspekt van geheel andere aard worden gewezen.
Deze studietak heeft geen betrekking op volksrecht,
maar betreft de andere komponenten (wettenrecht, godsdienstrecht), die in de rechtssystemen van de verschillende Afrikaanse landen aanwezig zijn. Allott had, zo31) 1970:278, 279.
32) 1970:278, 279.
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als wij zagen, als leeropdracht "African Law". Dit be
grip nu, schrijft hij, was ten tijde van zijn aanstel
ling (en ook nog gedurende enige jaren in de periode
daarna) vaag; indien het al ergens naar verwees, dan
3
was het "African customary law" (kursivering van mij,
F.S.). Allott heeft echter geleidelijk dit koncept een
nieuwe inhoud gegeven. In 1957, wanneer hij ten behoe
ve van de abonnees van het tijdschrift "Journal of
African Law", waarvan hij de hoofdredakteur is, "Afri
can Law" omschrijft, stelt hij: "This law includes:
a) The general ("English" or Roman Dutch) law, b) Afri
can customary law and c) Islamic law as applied in
эц
Africa" .
Het koncept "African Law" heeft derhalve geleidelijk
een belangrijke verruiming ondergaan. Het omvat daar
bij, in de visie van Allott, niet alleen het recht van
anglofoon Afrika, maar heeft ook betrekking op het
recht van de andere delen van het kontinent . Niette
min blijft volksrecht een der belangrijkste komponenten van het aldus gekoncipieerde "African Law". In het
eerste nummer van genoemd tijdschrift wordt de bijzon
dere plaats van dit recht speciaal onderstreept
De hantering van het verruimde koncept "African Law"
houdt in, dat de studies van Allott с.s. niet alleen
volksrecht, maar ook andere komponenten van recht kun
nen betreffen. Wettenrecht en godsdienstrecht worden
ook, onafhankelijk van volksrecht, bestudeerd 7 . De
studie van volksrecht vormt aldus onderdeel van een
meer algemene tak van wetenschap, welke betrekking
heeft op het Afrikaanse recht, met alle verschillende
rechtssystemen die daartoe behoren, in zijn geheel.
33)
34)
35)
36)
37)

1977b:125.
1977b:125.
1977b:125.
1977b:125.
Vgl. bijv. de bijzondere aandacht die aan jurispru
dentie, inkl. vonnissen gebaseerd op wettenrecht,
wordt besteed in J.A.L.
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4.3. Methodiek van teboekstellen
In de vorige paragraaf is het feit reeds ter sprake
gebracht, dat ten behoeve van de A.L.S.-teboekstellingen een goed uitgewerkt plan de campagne is opgesteld. Wij hebben ook gezien, dat dit plan voor de
praktijk niet van grote invloed is geweest en dat vooral de latere onderzoekers hun werk in grote lijnen
naar eigen inzicht hebben verricht.
Dat het plan hierna, wat de hoofdzaken betreft, toch
wordt weergegeven heeft twee redenen.
a. Het plan markeert een bepaalde fase van de juristenstudies. Tijdens de konferentie in Brussel in 1960
over vraagstukken inzake teboekstellen van volksrecht
"dans Ie présent"38 werden, met name door onderzoekers
werkend binnen frankofoon Afrika, onderzoeksontwerpen
bekend gemaakt, die gelijkenis vertonen met het R.A.L.P.
koncept . Kenmerkend voor deze plannen is de nadruk
op vraagstukken van organisatie en logistiek. Teboekstellen wordt gezien als een onderneming, die in nauwe
samenwerking met de overheid, op basis van een strak
schema, tot een goed einde kan worden gebracht.
b. Het R.A.L.P.-schema is, wat enkele gewichtige gedachten erin betreft, door Cotran genomen als uitgangspunt van zijn teboekstelling. Het plan is derhalve, althans voor een deel, op zijn waarde beproefd
in de praktijk.
Het R.A.L.P.-schema wordt hierna zonder kommentaar
gegeven. Enkele elementen ervan worden in de volgende
sektie, waarin onder meer de teboekstelling van Cotran
wordt geanalyseerd, nader besproken.
Het onderzoeksplan van R.A.L.P. kan, wat de hoofdlijnen betreft, op de volgende wijze worden samengevat.
38) Gilissen (ed.) 1962.
39) Zie Poirier 1962:275 e.ν.
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Het plan is verdeeld in twee fasen. De eerste fase is de
0
"pilot stage""* . In deze fase is de belangrijkste aktiviteit het aanleggen van een bibliografie van al het
gepubliceerde en ongepubliceerde materiaal op het ge
bied van volksrecht in geheel anglofoon Afrika. De eer
ste fase voorziet ook in het opstellen van een proefrestatement ten aanzien van een bepaald, klein, onder
deel van het recht (i.e. het recht betreffende "adulte
ry") van een drietal etnische groepen. Deze voorlopige
teksten worden verzonden naar "people on the spot".
Hiermee wordt gedoeld op in Afrika verblijvende per
sonen (Engelse of Amerikaanse juristen), die als ken
ners van het recht ter plaatse gelden en uit wier mid
den onderzoekers kunnen worden gerekruteerd, die in
een eventuele tweede fase daadwerkelijk in het veldwerk
en in het teboekstellen van het volksrecht kunnen wor
den betrokken. De teksten worden deze kenners toege
zonden met het doel, dat zij nagaan of de teksten kun
nen dienen als basis voor nader onderzoek in het veld.
In de tweede fase wordt het restatement-projekt daad
werkelijk ten uitvoer gelegd"* . Het plan in deze fase
voorziet in het stap voor stap realiseren van konkrete
teboekstellingen in bepaalde landen.
Essentieel voor de procedure, die in de tweede fase
wordt gevolgd, is het feit dat de bevolking (ofwel haar
vertegenwoordigers) van een bepaald gebied van de kant
van R.A.L.P. een (ontwerp)tekst ter bespreking krijgt
voorgelegd, liever dan dat R.A.L.P. van de lokale be
volking een tekst ontvangt. De ratio van deze opzet
ligt in het feit, dat aldus gewaarborgd kan worden dat
de gegevens op de juiste wijze ("in a proper fashion")
zijn geordend. Bij het formuleren van bovenbedoelde
40'Г* оог de gegevens die hierna inzake de "pilot stage"
worden gegeven, zie Allott 1962a:212-214.
41) De gegevens inzake de tweede fase van het projekt
zijn ontleend aan Allott 1962a:214-216.
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ontwerptekst, welke tot stand is gekomen op grond van
bibliografisch onderzoek, is zorg gedragen dat eventuele "local variations" in het recht zijn weggelaten.
De procedure in geval van een bepaald onderzoek is nu,
wat de hoofdzaken betreft, als volgt:
a. De teksten worden vertaald in de taal van het
volk, waarvan het recht wordt bestudeerd.
b. De R.A.L.P.-onderzoeker legt de teksten voor aan
een "local committee". Deze komité's zijn samengesteld
uit mannen en vrouwen van verschillende leeftijden,
uit verschillende lagen van de bevolking.
c. De onderzoeker bespreekt nu de voorgelegde tekst
punt voor punt met het lokale komité, net zo lang totdat over alle punten van de tekst volledige overeenstemming is bereikt.
d. In het land, waarvan het recht wordt bestudeerd,
worden ook alle wettelijke bepalingen en vonnissen,
voor zover van belang voor het onderzoek van volksrecht, bestudeerd.
e. Tenslotte wordt vanwege R.A.L.P. met inachtneming
van de resultaten van de in het veld gevoerde diskussies en de verzamelde wettelijke bepalingen en volksrechtvonnissen, een eindtekst opgesteld.
Het plan bevat nog een aantal andere, meer algemene,
voorzieningen, waarvan hier de volgende worden genoemd.
a. R.A.L.P. streeft ernaar om bij elk afzonderlijk
projekt van teboekstellen één persoon aan te stellen,
die als projektverantwoordelijke optreedt. In alle fasen van het onderzoek, zowel tijdens de opstelling van
de ontwerpteksten in Londen, als bij de uitvoering van
het werk in Afrika, worden advieskommmissies in het
leven geroepen
b. Bij elke afzonderlijke teboekstelling wordt de
aandacht gericht op één etnische groep - meestal een
42) 1962a:214, 215.
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stam - die in beginsel als een "homeonomic" groep is
te beschouwen, dat wil zeggen, als een groep met ge
lijke rechtsregels. Binnen een dergelijke etnische
groep, die tot vijf miljoen zielen kan tellen, komen
echter kleinere, lokale rechtsverschillen voor. Het is
de bedoeling, dat genoemde rechtsverschillen in de uit
eindelijke tekst niet worden vermeld
с De teboekstelling van de verschillende etnische
groepen van een bepaald gebied zullen, zowel wat de
indeling in hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen,
als wat de terminologie betreft, zoveel mogelijk op
gelijke wijze, volgens een gegeven model worden ge
organiseerd. Een proeve van dit model voor de restatement-teksten is, zoals wij zagen, gepubliceerd1* . Het
is mij niet goed mogelijk om door studie van het wei
nig uitgebreide model (4 pagina's betreffende het
recht inzake "adultery") uit te maken volgens welke
kriteria de gegeven kategorieën en begrippen zijn gevormd. Ik ben genoodzaakt af te gaan op het oordeel
van derden. Roberts, auteur van een der teboekstellingen, die in het kader van R.A.L.P. zijn uitgebracht,
geeft te kennen, dat de kategorieën zowel in de modelrestatement als in de afzonderlijke restatements naar
Engels model zijn georganiseerd"*5.

43) 1962a:214, 215.
44) 1962a:222-226.
45) Roberts 1979:195.
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4.4.

Analyse van drie teboekstellingen

4.4.1. Inleiding
In deze sektie wordt aandacht besteed aan drie teboekstellingen, samengesteld door verschillende auteurs, die hebben gewerkt binnen het kader van
R.A.L.P. Gekozen wordt voor drie werken, die zijn uitgebracht in de serie "Restatement of African Law", die
in totaal uit 6 delen bestaat. De verschillende delen
van de serie bevatten de resultaten van de grotere onderzoeken, zoals die in verschillende landen zijn uitgevoerd. (Daarnaast zijn op incidentele wijze, in de
vorm van artikelen, kleinere "restatemenf'-studies
verschenen ).
De titels van de serie betreffen:
1. E. Cotran
: "Kenya I - The Law of Marriage and
Divorce" (1968)
2. E. Cotran
: "Kenya II - The Law of Succession"
(1969)
3. J.O. Ibik
: "Malawi I - The Law of Marriage
and Divorce" (1970)
4. J.O. Ibik
: "Malawi II - The Law of Land, Succession, Movable Property, Agreements and Civil Wrongs" (1971)
5. S. Roberts
: "Botswana I - Tswana Family Law"
(1972)
6. A.K.P. Kludze
: "Ghana I - Ewe Law of Property"
(1973).
De analyse richt zich op de studies van Cotran, Roberts en Kludze, uitgebracht als de volumes 1, 5 en 6
van de serie. De selektie kan als volgt worden verant46) Zie bijv. N.N. Rubin "Matrimonial Law among the Bali of West Cameroun: A Restatement" (1970); N.N.
Rubin, "The Swazi Law of Succession: A Restatement"
(1965).
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woord.
Het werk van Cotran leent zich voor een nadere beschouwing, als een voorbeeld van een teboekstelling uitgevoerd konform het onderzoeksplan van R.A.L.P. (Ofschoon hij, zoals we zullen zien, op verschillende punten zijn eigen werkwijze heeft gevolgd). Ook Ibik heeft
zich in grote lijnen gekonformeerd aan het R.A.L.P.plan. Aan een analyse van het werk van Cotran wordt de
voorkeur gegeven, omdat dit, ten gevolge van een methodologische verantwoording waarmee Cotran zijn studie
aanvangt, toegankelijker is dan het werk van Ibik.
De studie van Roberts wordt besproken, omdat deze
auteur de problematiek inzake teboekstellen op een
nieuwe wijze benadert. Zowel zijn methodiek van verzamelen als van uitwerken der gegevens is in veel, zij
het niet alle, opzichten in afwijking van het R.A.L.P.plan.
Bij het werk van Kludze wordt tenslotte slechts een
enkele aantekening geplaatst. Deze auteur heeft zich in
geen enkel opzicht gehouden aan de R.A.L.P.-schema's.
Een diepgaande bespreking van het werk is niet mogelijk,
omdat in de studie een beschouwing over de toegepaste
werkwijze geheel ontbreekt.
De analyse van de teboekstellingen richt zich op twee
aspekten van het werk, namelijk de methodiek gevolgd
bij het verzamelen en bij het uitwerken der gegevens.
De methodiek, als toegepast door de auteurs, wordt weergegeven en kritisch besproken. Bij deze bespreking worden reakties van kritici, geuit bij het verschijnen
van het werk, genoemd. In de bespreking over de teboekstelling van Cotran worden ook kritische reakties betrokken, die tegen het restatement-projekt in het algemeen zijn uitgebracht. In het werk van Cotran hebben
immers, voor de eerste maal, de methodologische gedachten van R.A.L.P. gestalte gekregen.

-135-

4.4.2. E. Cotran's "Kenya I - The Law of Marriage and
Divorce"
a. Aantekeningen bij de persoon en het werk van de
schrijver
E. Cotran is jurist. Hij was als "lecturer in African
Law" verbonden aan de School of Oriental and African
Studies van de universiteit van Londen. Van juni 1961
tot juni 1962 was hij als ambtenaar belast met onderzoek naar volksrecht, toegevoegd aan de regering van
Kenya. In dat land was van regeringswege de beslissing
genomen om het volksrecht van de verschillende stammen
te boek te stellen, ten behoeve van de rechtspraak.
Deze beslissing was genomen onder verwijzing naar de
aanbevelingen, op het stuk van rechtsontwikkeling gedaan tijdens de konferentie betreffende de "Future Law
in Africa", gehouden in Londen in 1959ke.
Het onderzoek naar volksrecht in Kenya is in twee fasen ten uitvoer gelegd. Eerst werd de aandacht gericht
op de "Customary Criminal Offences". Een verslag van
dit onderzoek volgde in 1963 . Dit verslag kan worden
47) De gegevens op dit gebied zijn grotendeels ontleend
aan inleidende beschouwingen van de hand van Cotran,
of van andere schrijvers, voorafgaand aan de presentatie van de onderzoeksresultaten in "Report on the
Customary Criminal Offences in Kenya" (Cotran 1963)
en "Kenya I: The Law of Marriage and Divorce" (1968).
48) Zie Kongresverslag (Allott, ed.) Londen 1960b:16.
49) "Report on Customary Offences in Kenya". Strafrecht
was in Kenya, evenals in de meeste andere Afrikaanse landen, geschreven Engels recht. De Afrikaanse
rechtbanken waren echter bevoegd regels van volksstrafrecht te handhaven, die niet voorkwamen in het
Engelse strafrecht. Het verslag van Cotran is gewijd aan deze Afrikaanse deukten.
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beschouwd als een aanloop naar het officiële restatement-projekt. Het verslag behoort echter niet tot de
serie "Restatement of African Law". In tweede instantie volgden de verslagen van zijn studie op het gebied
van privaatrecht. In 1968 werd het boek, dat hieronder
nader wordt besproken, gepubliceerd. Het vormde het •
eerste deel van de serie "Restatement of African Law".
In 1969 volgde, eveneens van Cotran, een tweede deel
("Kenya II - The Law of Succession").
b. Methoden en technieken van onderzoek
Cotran geeft in een "Preface" rekenschap aan de lezer van de methoden en technieken, die hij heeft gevolgd bij zijn onderzoek in Kenya. Hij wijdt in deze
inleiding echter geen aandacht aan het begrip volksrecht zelf. Uit een enkele uitspraak lijkt het echter
mogelijk een indruk te krijgen van wat Cotran beschouwde als gewichtigst kenmerk, als kriterium van recht.
Hij zegt dat zijn restatement betrekking heeft op "the
law as it is practised by the people and enforced by
the courts" 0. Deze uitspraak kan worden opgenomen als
een aanwijzing voor het rechtskoncept van Cotran. De
zin heeft in elk geval geen betrekking op diens methode. Zoals we dadelijk zullen zien, heeft Cotran zijn
onderzoek juist niet gericht op het proces van handhaving van recht. Hij ziet niettemin kennelijk de sanktie
als een element, waarmee men rechtsregels van andere
regels kan afschermen. Overigens kan men uit het bovenstaande ook afleiden dat Cotran meent, dat recht zich
kan vormen, zonder dat daaraan een rechter te pas komt.
Men krijgt dan de indruk dat Cotran's rechtskoncept
overeenstemt met dat van Allott. Beiden zien de sanktie
als een kenmerk van recht. Zij menen echter niet, dat
een rechtsregel slechts in een rechterlijke uitspraak
50) 1968:XIV.
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kan ontstaan. Tevens zijn zij niet van mening, dat het
voor het herkennen van een regel van recht noodzakelijk
is dat deze regel is overtreden en dat vervolgens die
overtreding tot rechterlijke tussenkomst aanleiding
heeft gegeven.
Cotran heeft vrijwel alleen de ideologische methode
gevolgd bij het inwinnen van gegevens. Hij heeft tijdens zogenaamde "panelbijeenkomsten" zijn informanten
hypothetische vragen voorgelegd en aldus regels van
volksrecht geïdentificeerd. Dit feit wordt niet door
hemzelf naar voren gebracht in de Preface. Kritici hebben echter het regelgerichte karakter van zijn onderzoeksmethode genoemd
(en veroordeeld; hierna, zie p.
140, komen wij over deze kritiek nog nader te spreken).
Cotran heeft zijn kritici beantwoord, maar in zijn verweer heeft hij de kern van de kritiek - te weten het
toepassen van de ideologische methode - niet weerlegd52.
Cotran zet in zijn voorwoord de redenen uiteen voor
het niet toepassen van de trouble-case methode. In Kenya bestond nergens of vrijwel nergens bij de overheidsrechtbanken de gewoonte om de gegeven vonnissen schriftelijk vast te leggen . Hij gaat er derhalve van uit,
dat het raadplegen van de jurisprudentie de enige wijze
is om trouble cases op het spoor te komen. Hij spreekt
in het geheel niet over de mogelijkheid om aan de overhe idsrechtbanken in de dorpen het proces van geschilbeslechting bij te wonen. Evenmin schijnt hij te hebben overwogen om tijdens de panelbijeenkomsten naar
voorbeelden, "cases", te vragen.
De techniek, door Cotran aangewend om gegevens te
verzamelen, werd, zoals we zagen, gevormd door het
51) Tanner 1966:107-109; Twining 1964:47; Nekam 1966:5.
52) 1971:36.
53) 1968:XV.
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stellen van vragen tijdens panelbijeenkomsten. Hierover bericht hij het volgende
In Kenya bestonden in de meeste administratieve distrikten zogenaamde "law panels", ingesteld door de koloniale overheid. Deze lichamen beschikten over bevoegdheden inzake rechtspolitiek en wetgeving op het
gebied van volksrecht. De leiding ervan berustte bij
"experts" op dit terrein. De "law panels" hebben echter niet suksesvol gefunktioneerd. Toen Cotran deze
lichamen wilde betrekken bij zijn onderzoek, bleek dat
deze in veel distrikten non-existent waren. Hij heeft
toen, in samenwerking met de overheid, het instituut
"law panels" opnieuw tot leven gebracht. Weliswaar
heeft hij daarbij veranderingen in de grondslag en de
samenstelling ervan aangebracht. De "law panels" waren voorheen vooral distriktsgewijs georganiseerd.
Cotran heeft de lichamen volgens etnische kriteria geformeerd. Hij heeft de lichamen vervolgens een brede
samenstelling gegeven. Niet alleen overheidsrechters,
volkshoofden en oude Afrikaanse funktionarissen nam
hij op, ook niet-funktionarissen uit alle lagen van
de bevolking werden uitgenodigd. In enkele gevallen
vond hij ook vrouwen bereid in de panels zitting te
nemen . Deze panels heeft Cotran vragen, met behulp
van een "questionnaire", voorgelegd. Hij heeft tenslotte ook, door "diskussie" met de pannelleden, gegevens
verzameld.
De door Cotran gevolgde methoden en technieken korresponderen niet met het "master plan" van A.L.S. Dat
voorzag immers in het diskussiëren
over rechtsregels
op basis van tevoren uit bibliografisch onderzoek gewonnen teksten. Hij heeft echter zijn gegevens op de
eerste plaats verkregen in het veld, door het houden
54) Zie 1963:3.
55) 1968:XII.
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van vraaggesprekken. Tegen Cotrante werkwijze zijn bedenkingen geuit. Tanner zowel als Twining wijzen op
het gevaar, dat volgens hen aan de ideologische methode vast zit. De informanten zijn niet in staat in abstrakto uitspraken over hun recht te doen. Zij zijn
geneigd om, indien hen hypothetische vragen worden
voorgelegd, te antwoorden hoe het recht behoort te
zijn, niet hoe het ís
. Twining vraagt zich af wat
de organisatoren van RtA.L.P. ertoe heeft gebracht de
"standard research tool of anthropologists in the investigation of so-called 'primitive law'" niet in het
57

master plan op te nemen
De kritieken zijn beantwoord door Allott en door
Cotran.
Uit het verweer van Allott blijkt, dat de keuze voor
de ideologische methode welbewust was gedaan. Ook hij
beseft goed dat het ideale onderzoek meer omvatte dan
alleen het voorleggen van hypothetische vragen aan
panelleden. Een optimaal onderzoek zou zijns inziens
ook de trouble case methode omvatten. De onderzoekers
zouden niet slechts panels dienen te bezoeken, maar
ook in de samenleving zelf dienen te verblijven en
door middel van technieken der participerende observa5θ

tie hun gegevens verzamelen . De ideale werkwijze was
echter welbewust niet gevolgd vanwege het kostbare en
tijdrovende karakter ervan. Hij zegt: "Neither the
expert nor the time is available for this sort of
leisurely approach. Governments demand immediate re
sults". Allott beroept zich nadrukkelijk op het toe
gepaste karakter van het werk. De overheden van de
verschillende landen wensen snelle resultaten. Elke
alternatieve methode duurt te lang en is daardoor on
bruikbaar. Indien niet op deze snelle, zij het imper56) Tanner 1966:107; Twining 1964:48.
57) Twining 1964:47.
58) Allott 1967:15.
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fekte wijze wordt onderzocht, dan wordt het werk
nooit gedaan. Ook de financiële middelen der fondsverstrekkers zijn beperkt.
Allott noemt nog een argument tegen de trouble case
methode. Hij wijst op het feit, dat de waarde van de
vonnissen aan de overheidsrechtbanken beperkt is. De
rechters aldaar zijn veelal niet afkomstig uit de
traditionele volkssfeer. Hun beslissingen zijn beïnvloed door ideeën en routines uit de overheidssfeer
Cotran's verweer houdt evenmin een pleidooi in vóór
de ideologische methode . Hij is zich bewust van de
onvolmaaktheid ervan. Hij heeft daarom welbewust enkele veiligheidsmaatregelen getroffen in de uitvoering van zijn onderzoek. Hij voert aan, dat:
a. De panels zorgvuldig waren samengesteld. Veel
zorg was besteed aan de selektie van personen, die
werkelijk als kenners van het recht konden gelden.
b. De eindteksten, wat betreft de juistheid - de
"gelding" - van de gerapporteerde regels, nogmaals
zijn voorgelegd aan een kontrole van "onafhankelijke"
deskundigen, die geen deel hadden aan de panelbesprekingen.
c. De panelleden aan het begin en tijdens de zitting steeds was gevraagd zich in hun diskussie te
beperken tot datgene wat het recht i-s, niet wat het
behoort te zijn.
d. De voorgelegde vragen begrijpelijk waren en dat
ze de kern van de zaak raakten, omdat ze gebaseerd
waren op kennis van zaken. Cotran had kennis van het
volksrecht, omdat hij de desbetreffende literatuur
geheel had bestudeerd.
c. Methode van beschrijven
Cotrarfs boek "Kenya I - The Law of Marriage and Di59) Allott 1967:14, 15.
60) Cotran 1971:36.
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vorce" bestaat uit in totaal 15 afzonderlijke teboekstellingen. Hij heeft het volksrecht van 15 etnische
groepen (die in sommige gevallen uit verschillende subgroepen bestonden) onderzocht en vastgelegd in aparte
hoofdstukken. De opzet van elk hoofdstuk is hetzelfde.
Cotran heeft de verschillende teboekstellingen uitgevoerd met behulp van een uniform klassifikatorisch systeem. In dit opzicht sluit zijn werkwijze geheel aan
bij het master plan van R.A.L.P. Het werk van Cotran
doet, door de parallelle behandeling van het volksrecht
van verschillende etnische groepen, denken aan de studie van van Vollenhoven. De wijze van presenteren van
het materiaal verschilt echter sterk, zoals we hierna
zullen zien.
Cotran heeft zijn teboekstelling geschreven in de
Engelse taal. De door hem gebruikte begrippen en termen
zijn ontleend aan de Engelse rechtstaal. Twining
en
62

Roberts
oefenen kritiek uit op deze werkwijze. Zij
menen dat het niet zonder gevaar is om Afrikaanse
rechtsbegrippen over te brengen in een Engelse rechtstaal.
De vorm waarin de tekst van het boek is gegoten, is
het best te verduidelijken met een voorbeeld. Het voorbeeld betreft de eerste regel der eerste teboekstelling,
op pagina 10.
I. CAPACITY AND CONSENTS
1. Personal capacity
(a) AGE. There is no fixed age as such on attainment
of which persons become legally capable of entering
into marriage. However, no person, male or female, can
marry before he or she has been circumcised. Moreover,
no female may marry before she has passed her first
61) Twining 1964:48.
62) Roberts 1979:195.
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menstrual period.
(b) PHYSICAL CONDITIONS, e.g. insanity, physical deformity, deafness, blindness, are not legal bars to
marriage though they may constitute social bars.
(c) SPECIAL CEREMONIES. No person may marry before the
operation of circumcision (irua) has been performed
on him or her.
Modem development.
It is no longer forbidden for uncircumcised girls to marry, but the prohibition still
applies to males.
(d) MARITAL STATUS
(i) A man may enter into any number of marriages, provided that the subsequent marriage is otherwise
valid.
(ii) A woman may not enter into a subsequent marriage
during the continuance of a prior marriage.
De teboekstellingen van Cotran bestaan, zoals ook
uit het voorbeeld kan blijken, uit een serie korte uitspraken, welke betrekking hebben op het volksrecht.
Het boek bestaat echter niet uit een kompilatie van
regels. De beschrijving is iets breder van opzet. Indien Cotr?.n in bepaalde gevallen verscheidenheid van
recht heeft gekonstateerd, rapporteert hij "afwijkende" regels onder het kopje "local variations". Slechts
in enkele gevallen, naar wordt gemeld, heeft hij on63

dergeschikte verschillen in recht niet gerapporteerd
Ook worden veranderingen in het recht, onder de titel
"modern development" weergegeven. Tenslotte meldt Cotran dat hij ook gegevens, die hij als "non-legal" beschouwt, in de tekst heeft opgenomen.
63) 1968:XV. Ter Illustratie van Cotrans wijze van
rapporteren zijn enkele pagina's van zijn eerste
teboekstelling (inzake het recht van de Kikuyu's)
als bijlage IV bijgevoegd.
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Cotran heeft derhalve de opsomming van regels, welke
de kern van zijn teboekstelling vormt, gegarneerd met
enige achtergrondinformatie. Zijn schets van het recht
heeft hierdoor aan diepte gewonnen. Niettemin hebben
kritici bedenkingen geuit, omdat zijn presentatie te
strak was en te sterk gericht op het geven van regels.
Nekam schrijft dat de geformuleerde regels niet zozeer verkeerd zijn, als wel uitermate inkompleet: "For
every "rule" assumed, there are hundreds overlooked,
"rules" which would qualify those stated, balance them,
enlarge them or narro them down"6**. Het weergeven van
al deze kleinere aanvullende en relativerende regeltjes
zou onmogelijk zijn. Het zou een enorme proliferatie
van regels vereisen. Nekam leert, dat de eenzijdige nadruk op "codification" ten koste gaat van "sensitivities which do exist, which form the real substance of
this law, its true texture and richness"
Roberts' kritiek op Cotran's presentatie betreft het
feit, dat deze heeft verzuimd de funktie, die de regels in het sociaal systeem bezitten en de wijze waarop ze worden toegepast, aan te geven. Roberts meent
dat in de teboekstelling onvoldoende aandacht is besteed aan de "procedural aspects of the law"
Ook door Comaroff wordt gewichtige kritiek tegen de
methode van het "Project" in zijn geheel aangevoerd.
Hij meent dat het verkeerd is te veronderstellen, dat
regels in het Afrikaanse proces van geschilbeslechting
eenzelfde funktie hebben als regels van westers wettenrecht. In een rechtsproces worden regels niet strak
toegepast. Het nemen van beslissingen geschiedt door
de regels in verband met de "broader social processes"
te beschouwen67.
64)
65)
66)
67)

Nekam 1966:5.
Nekam 1966:5.
Roberts 1971:13.
Comaroff 1974:207.
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Allott verweert zich tegen kritieken als bovenge
noemd door, opnieuw, een beroep te doen op het prakti
sche, toegepaste karakter van zijn studie. Antropolo
gische verhandelingen, met veel verwijzingen naar de
kontext qeven niet de informatie waar behoefte aan be6θ

staat in de rechtbanken . Hij geeft echter niet aan
welke obstakels de toepassing, door de rechters, van
een meer gedetailleerde, kontextuele verhandeling (zo
als antropologen plegen te schrijven) in de weg staan.
d. Aard van de studie
De studie van Cotran (evenals de andere restatementteboekstellingen) is in sektie 4.2.2. in beginsel ge
kwalificeerd als een rechtsantropologische studie. De
ze kwalifikatie werd gegeven, omdat bij het teboekstellen van recht methoden en technieken ontleend aan
de sociale wetenschappen zijn gebruikt. Wij hebben hier
voor gezien, dat Cotran zijn gegevens heeft verzameld
in het "veld", door het rechtstreeks vragen naar regels
aan informanten tijdens een panelbijeenkomst. Hij heeft
volksrecht beschouwd en opgeschreven zoals het in de
praktijk wordt nageleefd. Hij heeft zich welbewust als
toeschouwar van, niet als deelnemer aan, het recht op
gesteld. Hij zegt in zijn inleiding:
"The customary law recorded in the restatement is that
obtaining at the present
time,
i.e. the law as it
is
vractised
by the veovle
(mijn kursivering, F.S.) and
enforced by the courts"
Toch zijn in Cotran's restatement, wanneer men niet
zozeer op de methode, maar meer op de vorm en de in
richting van het rapport let, duidelijk elementen op
te merken van een "juridische" studie. Op de eerste
plaats wekt de indeling van de regels in een zeer strak
schema de indruk, dat men met een kodifikatie, een wet68) Allott 1967:13.
69) Cotran 1968:XIV.
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boek te doen heeft. Vervolgens is daar de terminologie,
die leunt op de Engelse, door juristen gebezigde,
rechtstaal. Tenslotte ziet men dat Cotran, uitzonderingsgewijze, de toeschouwersrol heeft verwisseld voor
die van medespeler. Hij heeft in enkele gevallen onder
de titel "recommendations" nieuwe regels voorgedragen.
Hij heeft dit gedaan in nauw overleg met de panels, indien hij meende dat een bepaalde regel was "contrary
to justice and should cease to apply in this day and
age"70.
4.4.3. S. Roberts' "Botswana I - Tswana Family Law"
a. Aantekeningen bij de persoon en het werk van de
schrijver
Evenals in Kenya is aan het eind der zestiger jaren
in Botswana van regeringswege de beslissing gevallen
om een onderzoek in te stellen naar het volksrecht van
de verschillende stammen van dat land. Deze beslissing
werd genomen, eveneens als in Kenya, onder verwijzing
naar de aanbevelingen, gedaan tijdens de London Conference on the Future of African Law. Voor de uitvoering van de plannen tot onderzoek en teboekstelling is
van regeringswege kontakt opgenomen met de R.A.L.P.groep van de School of Oriental and African Studies in
Londen. Het bleek op dat moment echter niet mogelijk
stafleden van R.A.L.P. voor dit onderzoek vrij te maken. Simon Roberts, eveneens jurist, werd toen aangezocht het onderzoek uit te voeren. Roberts was reeds
door zijn verblijf in Malawi, waar hij verbonden was
70) Cotran 1968:XV.
71) De gegevens, die hier over de persoon en het werk
van Roberts worden verstrekt, evenals datgene wat
hierna m.b.t. zijn methodiek van onderzoek en teboekstellen wordt gegeven, zijn ontleend aan de mededelingen, verstrekt door de schrijver zelf in de
"Preface" van zijn "restatement" (p. IX-XIV).
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aan de "Law School" in 'Blantyre, vertrouwd geraakt met
het Afrikaanse volksrecht. Ook had hij belangstelling
voor rechtsantropologie opgevat.
Roberts werd aangesteld als "Customary Law Adviser"
van Botswana. Gedurende de periode tussen november
1968 en maart 1970 heeft hij in Botswana gegevens over
volksrecht verzameld.
Roberts' onderzoek heeft tot verschillende publikaties geleid. In 1970 verschenen enige preliminaire teboekstellingen op experimentele basis van onderdelen
van het volksrecht van Botswana . Deze verslagen verschenen als officiële uitgaven van de regering van
Botswana. In 1972 verscheen "Botswana I - Tswana Family
Law", als deel V van de "Restatement of African Law"serie, ingeleid door professor Allott. Dit boek is een
beschrijving van het "familierecht" van verschillende
stammen (in totaal 9) van Botswana.
Bij mijn analyse van methode van onderzoek en beschrijven van recht, als uitgevoerd door Roberts, zal
ik vooral zijn "Botswana I - Tswana Family Law" raadplegen. Wanneer een enkele maal een illustratie gegeven wordt bij het betoog, wordt deze ontleend aan de
eerste tetoekstelling van dit werk (betreffende het
volksrecht van het Kgatla-volk). Een deel van deze beschrijving wordt als bijlage toegevoegd.
b. Methoden en technieken van onderzoek
Roberts vangt zijn beschrijving van het recht van
Botswana aan met een nauwkeurige verantwoording van de
door hem bij het veldonderzoek toegepaste methoden en
technieken. Hieruit blijkt dat hij rechtbankverslagen
van de zogenaamde "Chief's Courts" als eerste en ver72) Zie Roberts 1970 a, b, с "A Restatement of the
Kgatla Law of Domestic Relations"; "A Restatement
of the Kgatla Law of Succession to Property"; en
"A Restatement of the Kgatla Law Relating to Land
and Natural Resources".
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reweg belangrijkste bron van inlichtingen heeft beschouwd. De verschillende stammen van Botswana waren
elk. in het bezit van een eigen "Chief's Court"· De
afzonderlijke teboekstellingen die Roberts, zoals wij
zagen, wijdt aan de verschillende stammen van het land,
zijn derhalve ieder gebaseerd op gegevens, gevonden in
de hoogste rechterlijke instantie van de desbetreffende bevolkingsgroep.
De rechtbankverslagen, die Roberts heeft benut, dateren naar hij aangeeft van 1955-1968. De meeste rechtbanken waren sedert die tijd in het bezit van een goede kollektie vonnissen. In deze verslagen was niet alleen aandacht besteed aan de personalia van de betrokken partijen en aan het gegeven vonnis, er werden
ook belangrijke inlichtingen verstrekt over kwesties
van "procedure". Zo bevatten de verslagen veelal inleidende opmerkingen van het hoofd, dat in eerste instantie had getracht het geschil bij te leggen, verklaringen van partijen en van familieleden, die als
getuigen betrokken waren bij het geschil (p. XI).
Roberts' werkwijze voorzag niet in het bijwonen van
zittingen van de "Chief's Courts" van Botswana. Zijn
verblijf in dat land kon slechts van relatief beperkte duur zijn, schrijft hij. Tijdgebrek heeft hem ervan weerhouden om tijdens rechtsprocessen gegevens te
verzamelen.
Roberts noemt echter ook positieve overwegingen, die
hem tot het bestuderen van volksrechtelijke vonnissen
hebben gebracht.
Hij wijst erop, dat het raadplegen van geschreven
bronnen bij het onderzoek het voordeel biedt, dat men
de beschikking heeft over een neutraal verslag van de
gang van zaken. Indien men informatie vraagt, kan het
beeld van recht dat men verkrijgt, verstoord zijn, omdat de geraadpleegde personen details vergeten zijn,
of er belang bij hebben een verdraaide voorstelling
van zaken te geven. Eveneens kan het beeld worden ver-
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minkt, doordat de onderzoeker "verkeerde" vragen, gebaseerd op eigen etnocentrische denkbeelden, stelt
(p. XI).
Een ander voordeel, dat Roberts toeviel bij het volgen van zijn werkwijze betreft het feit, dat hij zo,
meteen een goed inzicht en overzicht kreeg van de aard
en de soort geschillen, die in de desbetreffende samenlevingen naar boven kwamen (p. XI) .
Roberts maakt ook melding van bezwaren, die aan zijn
werkwijze waren verbonden. Op de eerste plaats was
daar het feit, dat het moeilijk was uit de rechtbankverslagen wat hij noemt "principles of general
application" (p. XI) af te leiden. De uitspraken der
rechters bevatten zelden een opzettelijke formulering
van een algemene regel. Roberts heeft dit probleem
proberen op te lossen door niet alleen de rechterlijke
beslissing, maar het vonnis als geheel te lezen. Wij
zagen hiervoor, dat de verslagen allerlei elementen
inzake de procedure bevatten en dat de verklaringen van
dorpshoofden, partijen en getuigen waren vastgelegd.
Roberts heeft zich een beeld van het recht gevormd door
te verwijzen naar alle elementen van het rechtbankverslag; hij heeft zowel de rechterlijke beslissing als
de partijen- en getuigenverklaringen mee laten wegen
bij het formuleren van de regels (p. XI).
Een tweede bezwaar dat aan zijn werkwijze vast zat
betreft het feit, dat de uitspraken der rechters in
Botswana in hoge mate gericht zijn op het bereiken van
een kompromis. Hij zegt: "A single case record is best
regarded simply as an example of a technique of dispute
settlement" (p. XI). Dit probleem heeft hij trachten
te ondervangen door bij het formuleren van regels te
letten op het terugkeren van gelijke rechterlijke oordelen. Echter ook .dan nog waren niet alle problemen
opgelost, schrijft hij. En hij besluit met de verzuchting: "In the Tswana courts the search for black letter law is unfruitful, if not wholly misconceived" (p.XI).
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Behalve de hier gemelde werkwijze, inhoudende de
studie van jurisprudentie, heeft Roberts ook nog gegevens verzameld door het rechtstreeks raadplegen
van informanten. Hij heeft, evenals Cotran had gedaan, in elke stam "panels" gevormd. Hij heeft erop
toegezien, dat deze panels op zo breed mogelijke wijze waren samengesteld (p. XII).
Deze panels heeft hij vooral gebruikt om aanvullende inlichtingen te krijgen ten aanzien van punten, die
uit de studie van de jurisprudentie niet duidelijk waren geworden. Roberts heeft de panelleden gevraagd hem
over geschillen te vertellen, waarin zij zelf betrokken waren geweest. Ook heeft hij geprobeerd om hypothetische vragen te stellen. Deze methode bleek weinig
vruchtbaar. Weliswaar bleek, dat de lokale bevolking
in Botswana goed in staat was om op hypothetische vragen abstrakte rechtsnormen te formuleren; de waarde
van deze antwoorden is echter zijns inziens twijfelachtig:
"The difficulty which I found was that these norms
were seldom a reliable guide as to the law actually
applied in dispute settlement. They tend (...) often
to prescribe an ideal course of conduct, widely considered desirable but seldom regularly attained in
practice" (p. XII).
Bij de door Roberts toegepaste, in sterke mate op
trouble-cases gerichte methode en de verantwoording,
die hij naar aanleiding daarvan zelf heeft gegeven,
kunnen een tweetal aantekeningen worden gemaakt.
1. Op de eerste plaats kan worden vastgesteld, hoezeer de werkwijze , die wordt gevolgd bij het verzamelen van gegevens, afhankelijk is van toevallig aanwezige mogelijkheden. Roberts meldt, dat de jurisprudentie in Botswana een rijkdom aan gegevens bevatte.
De jurisprudentie diende zich hierdoor vrijwel vanzelfsprekend aan als eerste bron van informatie.
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Cotran daarentegen schreef in zijn methodologische verantwoording, dat in Kenya rechtbankverslagen bijna geheel ontbraken. Het zou hem, indien hij dit om methodologische redenen graag had gewild, hierdoor zelfs
niet mogelijk zijn geweest aldaar de trouble-case methode te hanteren.
2. Op de tweede plaats dient te worden gewezen op een
zekere tegenstrijdigheid in Roberts' methodologische
beschouwingen. Hij toont zich, zoals wij zagen, een voorstander van de trouble-case methode. Hij uit nochtans
bedenkingen, betrekking hebbend op het kompromis-gerichte karakter van de rechterlijke uitspraken, die aan de
hantering van deze methode inherent zijn. Men vraagt
zich af, waarom hij voor deze methode gekozen heeft, indien hij daarvan een, mijns inziens gewichtig, defekt
signaleert.
Roberts' eenzijdige oriëntatie op de trouble-case methode is nog meer verwonderlijk, indien wordt gelet op
een uitspraak, gedaan door hem over hetzelfde onderzoek,
bij een andere gelegenheid. Hij bericht daar dat hij,
de weinige keren dat hij andere methoden toepast in
zijn onderzoek over hetzelfde onderwerp, geheel andere
gegevens verkreeg. Hij zegt dan:
"The lesson to be gained was that the picture of the
law formed might well be heavily dependent upon the
method of investigation used"73.
Men vraagt zich af waarom Roberts desondanks tijdens
zijn onderzoek zo eenzijdig opteert voor één methode,
de trouble-case methode.
c. Methode van beschrijven "*
Roberts' boek bestaat, zoals gezegd, uit een negental
73) 1971:12.
74) Ter illustratie van Roberts' wijze van rapporteren
zijn enkele bladzijden uit zijn boek (betreffende
het Kgatla-volk) als bijlage V opgenomen.

-151-

afzondeílijke teboekstellingen, gewijd aan het volksrecht van even zoveel stammen van Botswana- Het recht
van deze volkeren wordt beschreven in negen aparte
hoofdstukken, die ieder op gelijke wijze zijn opgezet
en ingedeeld. Het "basic organizational framework" is,
naar hij meedeelt, ontleend aan de hiervoor besproken
teboekstelling van Cotran. Wij zagen dat dit schema
hoofdzakelijk was geënt op Engelse kategorieën en begrippen en dat het was opgesteld in de Engelse taal.
Roberts heeft echter welbewust wijzigingen in de gegeven sytematiek aangebracht. De veranderingen zijn
vierledig.
Op de eerste plaats heeft hij, wat betreft de thematiek die wordt besproken, de studie in een ruimere
kontext geplaatst. Roberts beschrijft niet alleen, zoals Cotran deed in de "Law of Marriage and Divorce,
hij schetst dit recht in verband met het recht inzake
verwantschap, afstamming en persoonlijke status van de
leden in de samenleving der verschillende volken van
Botswana.
Op de tweede plaats heeft Roberts niet alleen regels
gegeven, maar ook de daarbij behorende achtergrondgegevens. Hij heeft het strakke skelet als het ware opgevuld met vlees en bloed; met een overvloed aan "kontextueel" materiaal. Evenals Cotran laat Roberts aan
de afzonderlijke teboekstellingen een hoofdstuk voorafgaan, gewijd aan de "inlijsting" van het volksrecht
in het geheel van het rechtssysteem van Botswana. Hij
breidt deze inleiding echter uit met een tweede hoofdstuk, waarin aandacht wordt geschonken aan de organisatie van de stammen en volksgroepen,(de "volksordening"), van Botswana (p. 1-8).
Op de derde plaats heeft Roberts wijzigingen aangebracht door in het schema een enkele maal inheemse kategorieën op te nemen
75) Vgl. bijv. zijn verhandeling over "Bogadi": geschenken, die terzake van het huwelijk zijn gegeven door

-152-

Op de vierde plaats kan worden gesignaleerd dat Roberts, meer dan Cotran placht te doen, na afloop van
een gegeven regel ruimte inlast voor het verstrekken
van eigen kommentaar, ter nadere verheldering ervan.
Een voorbeeld:
"1. Personal capacity
a. AGE OF MARRIAGE. No minimum age is fixed at which
persons become eligible, but no person may marry before attaining puberty. In practice, males seldom
marry below the age of twenty or females below the
age of sixteen.
Comment. The records of the Chief's Court provide no
guidance on this point. Most informants showed surprise at the idea of there being a fixed age of marriage and could only say something to the effect that
'children marry as soon as their parents consider them
sufficiently mature to do so'. Traditionally, admittance to an age regiment marked the point at which
marriage became a possibility"(p. 23, zie Bijlage).
De wijzigingen die Roberts heeft aangebracht in zijn
beschrijving, vergeleken met die van Cotran, betreffen
in alle gevallen uitbreiding, verdiepingen, aanvulling
van het schema. Roberts is hiertoe, naar hij meedeelt,
overgegaan, daar er kritiek was gerezen tegen Cotran's
strakke presentatie . Hij schrijft:
"Again»I have tried to meet this point (hij refereert
hier aan de kritiek op de 'strakke' schematische beleden van de familie van de man ten gunste van de
vader of andere familieleden van de vrouw (zie
bijv. p. 34 e.V., hoofdstuk III).
76) 1971:12, 13. Deze kritieken zijn geuit o.m. door
Twining (1963) en Abel (1969). De kritiek richtte
zich zowel tegen Cotrans wijze van onderzoek (het
opsporen van regels door het stellen van hypothetische vragen) als tegen zijn wijze van beschrijven
(het presenteren van regels.tlosgemaakt van de sociale kontext). Op deze kritieken komen wij hierna
terug (4.5.)
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schrijving, F.S.) by including much more introductory
and explanatory material. Obviously, in doing so the
concise and limpid quality of Dr. Cotran's text has
been lost. Some may think that the present work constitutes an uneasy mixture of statement and explanation" (p. XIII).
d. Aard van de studie
Roberts' studie vormt een,op sociaal-wetenschappelijk
onderzoek gebaseerde,beschrijving van volksrecht. De
studie is geschreven vanuit de positie van waarnemer.
Roberts ziet, anders dan Cotran, geheel af van het vormen van nieuw recht. Zijn teboekstelling kan worden beschouwd als een rechtsantropologische studie.
4.4.4. Kludze's "Ghana I - Ewe Law of Property"
Kludze geeft geen rekenschap van de door hem in het
veld en in de fase van uitwerking gevolgde methodiek.
Wij willen niettemin bij zijn boek, dat sterk afwijkt
van de andere werken der restatement-serie, enkele opmerkingen maken.
a. Bij het verzamelen van gegevens heeft Kludze jurisprudentie in de overheidsrechtbanken en literatuur
bestudeerd. Ook heeft hij veldwerk verricht. Het is mij
onbekend welke methoden en technieken hij daarbij ,
heeft gebruikt.
b. De kern van zijn studie vormt een kritische bespreking der overheidsvonnissen. De toets der kritiek
wordt gevormd door de gegevens, die tijdens het veldwerk zijn verzameld. In veel gevallen blijkt het recht
in de bronnen niet te korresponderen met het recht in
de werkelijkheid. Kludze spreekt in verband met deze
tegenstelling over "judicial customary law" en "practised customary law" . De regels, die hij in zijn
teboekstelling geeft, behoren tot de laatstgenoemde
categorie.
77) 1973:XI.
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c. Bij het samenstellen van het boek heeft Kludze in
geen enkel opzicht het master plan van R.A.L.P. gebruikt. Met name mist het boek de strak georganiseerde
weergave van regels, in paragrafen en subparagrafen.
Het volksrecht wordt in een lopend verhaal, onder
veel verwijzing naar de kontekst, beschreven.
d. Het karakter van het boek is deskriptief. De regels worden gegeven zoals deze in de praktijk worden
nageleefd. Een enkele keer verlaat Kludze het standpunt
van de toeschouwer en geeft, ter "verbetering" van een
bepaalde toestand, die zijns inziens ongewenst is, een
betere, uniforme regel (zie p.101). Zijn houding is
echter gewoonlijk "neutraal". Het boek is, indien men
let op de methode, als een rechtsantropologische studie op te vatten.
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5
BESCHOUWINGEN EN KONKLUSIES
5.1. Inleiding
Dit hoofdstuk bestaat, met inbegrip van deze inleiding, uit drie sekties.
Sektie 5.2. handelt over de aard en inrichting van
de juristenstudies inzake volksrecht van A.R.S, en
A.L.S. De eerste paragraaf (5.2.1.) betreft een samenvatting van de (verschillende) wijzen waarop het volksrecht is bestudeerd. De aandacht koncentreert zich
vooral op de koncepten en methoden inzake de volksrechtsstudie van van Vollenhoven, Ter Haar en Allott.
Ook wordt de aard der studies van de veldwerkers in
het kort gekenschetst. Paragraaf 5.2.2. betreft een
kritische beschouwing en een afweging van de benaderingen, gesignaleerd in de paragraaf daarvoor. In de
laatste paragraaf (5.2.3.) worden nog enkele afsluitende opmerkingen gemaakt over de juristenstudies
van A.R.S. en A.L.S.
Sektie 5.3. is gewijd aan vraagstukken van methodologie op het gebied van teboekstellen. In deze sektie
worden de methoden en technieken, toegepast in A.R.S.
en A.L.S., vergeleken en kritisch besproken. De eerste paragraaf (5.3.1.) handelt over methodiek bij het
verzamelen, de tweede (5.3.2.) over methodiek bij het
beschrijven van volksrecht.

-156-

5.2. Aard en inrichting der studies van A.R.S. en A.L.S.
Hiervoor hebben wij een beeld gegeven van de wijze
waarop de juristenstudies inzake volksrecht, binnen het
kader van twee scholen, A.R.S. en A.L.S., zijn uitge
voerd. We hebben gezien, dat door de juristen binnen
dit kader een groot aantal, zeer verschillende, weten
schappelijke aktiviteiten zijn ontplooid. De meeste
aandacht gold de volkssfeer. Men heeft zich bezonnen,
theoretisch en praktisch, op vraagstukken betreffende
het opsporen en beschrijven van volksrecht. Daarnaast
werd ook geschreven wettenrecht en de praktische pro
blematiek in de overheidssfeer in studie genomen.
Wat betreft de studie in de overheidssfeer gold als
belangrijkste objekt van aandacht de door de koloniale,
later de nationale, overheden uitgevaardigde wetgeving.
Wij hebben gezien, dat men zich heeft gekoncentreerd
op regelingen terzake van de geldingsgrondslag, de geldingsomvang en de rechtspleging op het gebied van volksrecht, alsmede op vraagstukken betreffende het "vinden"
van volksrecht door de overheidsrechters. Juristen van
A.L.S. hebben het aandachtsveld in de overheidssfeer
nog ruimer opgevat. Zij hebben niet alleen geschreven
recht bestudeerd, voor zover dit volksrecht betrof. Ze
hebben, zoals we hebben gezien, het begrip "African
law" ontwikkeld. Dit begrip omvat аІЪе typen van recht
zoals deze in de landen van anglofoon Afrika naast el
kaar voorkomen. De juristen van A.L.S. hebben onder
verwijzing naar dit ruime koncept ook recht (geschre
ven of godsdienstig recht), onafhankelijk van volks
recht in studie genomen.
Een ander gewichtig studieveld inzake de overheids
sfeer betrof tenslotte de rechtspolitiek. De juristen
hebben zich zowel in Nederlands-Indië als in Afrika toegelegd op vraagstukken van rechtsontwikkeling. Zij hebben zich bezonnen op de toestand inzake de rechtsbedeling in een bepaald gebied, welke bezinning veelal uit-
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mondde in het doen van voorstellen en aanbevelingen
inzake de beleidsvoering op het gebied van volksrecht.
Aanbevelingen die, zoals we zagen, in enkele gevallen
ook hebben geleid tot veranderingen in de van overheidswege gevoerde rechtspolitiek.
In de overheidssfeer bevonden juristen zich op bekend
terrein. Zij hebben het geschreven recht bestudeerd
volgens de methode van de positieve rechtswetenschap,
zoals deze ten aanzien van het recht in Nederland en
in Engeland wordt toegepast.De juristen hebben zich in
dit opzicht opgesteld als deelnemers aan het rechtsleven. Zij hebben de regels in de wetboeken bestudeerd,
geïnterpreteerd en bewerkt. Hun studies hebben geleid
tot het vormen en voorstellen van nieuwe rechtsregels.
De aktiviteiten op het gebied van rechtspolitiek tenslotte, kunnen worden geacht nauw gelieerd te zijn aan
de positief-rechtelijke studies. Deze rechtspolitieke
studies zouden kunnen worden gerekend als een, bij bovengenoemde positief-rechtelijke studies behorende, hulpwetenschap.
In de volkssfeer echter, met name wat betreft het teboekstellen van volksrecht, is het moeilijker om de
theoretische positie van de juristen te bepalen. Wij
hebben gezien, dat de onderzoekers het volksrecht op
verschillende wijzen hebben benaderd. We zagen eveneens
dat deze benadering in het algemeen niet was gebaseerd
op een geëxpliciteerde theorie. Men heeft het werk gedaan op basis van een impliciete visie op volksrecht
en op de studie van volksrecht. Ter Haar vormt in deze
een uitzondering. Wij willen hierna, in een kort overzicht, de verschillende wijzen waarop het volksrecht
is bestudeerd, samenvatten. Hierbij wordt ook aandacht
besteed aan vraagstukken betreffende rechtsvinding.
Vraagstukken op dit gebied behoren, gelet op het specifieke karakter ervan, eigenlijk tot de overheids-
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sfeer. Ze maken immers deel uit van de praktische problematiek van de overheidsrechters. De problematiek
betreft niettemin voor een groot deel het opsporen van
recht in de volkssfeer. De rechters bevonden zich in
dit opzicht in eenzelfde positie als de onderzoekers.
We zullen hierna ook samenvatten de wijze waarop de auteurs van A.R.S. en A.L.S. de positie van de rechter
inzake het "vinden" van volksrecht hebben bepaald.
5.2.1. Verschillende benaderingen van volksrecht
a. Van Vollenhoven en zijn leerlingen
Een eerste benadering die zich voor inspektie aandient, is die van van Vollenhoven. Zijn visie op adatrecht en op de studie van adatrecht menen wij als volgt
te kunnen weergeven.
Van Vollenhoven baseert zijn studie op een hechte,
goed geformuleerde, rechtspolitieke visie. Zijn kredo
is het kortst samen te vatten door de titel van het
laatste hoofdstuk van zijn hoofdwerk te memoreren: "Het
Adatrecht Volkszaak". Van Vollenhoven heeft zijn leven
lang gestreden voor een beleid, gericht op een "vrije",
niet door de "heeren in Buitenzorg of in Den Haag" bepaalde ontwikkeling . Wij zagen echter eveneens dat van
Vollenhoven zich niet principieel heeft verzet tegen
de reeds bestaande koloniale rechtsorde in NederlandsIndië. Hij zag adatrecht als onderdeel, tezamen met het
overheidsrecht en godsdienstrecht, van een rechtsgeheel.
Hij aanvaardde het feit, dat de overheid de zorg voor
de rechtsbedeling ten aanzien van alle recht van Nederlands-Indië had behouden. Zijn inspanningen waren erop
gericht om, binnen de gegeven konstellatie, de rechtsbedeling in het algemeen en de rechtspleging naar adatrecht op een voor hem akseptabel niveau te brengen. Kodifikatie van adatrecht, als middel tot verbetering van
1) 1931:878.
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de kwaliteit van de rechtspraak, werd door hem verworpen. Onderzoek en teboekstellen - het vastleggen van
adatrecht op niet-dwingende wijze - was volgens van Vollenhoven een aanvaardbaar en wenselijk alternatief.
Van Vollenhovens rechtskoncept zagen wij aldus: adatrecht is in beginsel door het "volk" - de samenleving,
de kuituur - geleidelijk voortgebracht en ontwikkeld.
Het is in het algemeen niet mogelijk na te gaan wanneer
en door wie een bepaalde regel is gevormd. Recht ontstaat buiten de menselijke wil om, als vrucht van processen en ontwikkelingen in de maatschappij. Slechts
in een enkel geval worden nieuwe regels op een aanwijsbaar moment, in een bewust genomen rechterlijke beslissing, gevormd.
Voor het opsporen van dit, door de samenleving gevormde, recht verwijst van Vollenhoven naar sociaalwetenschappelijke - i.e. rechtsantropologische - methoden en technieken. Juridische gewoonterechtstheorieën
worden door hem afgewezen. ("De theorieën schijnen alle dialectisch gededuceerd, logisch afgeleid, uit eigengekozen praemissen; bij geen hunner gegrond op het waarnemen van een stuk werkelijkheid" ). Van Vollenhovens
methode schrijft waarneming van de werkelijkheid voor.
Regels dienen te worden afgeleid uit regelmatig terugkerende gedragingen. Rechtsregels kunnen worden herkend aan het feit, dat een schending ervan door de
volksrechter wordt tegengegaan. Van Vollenhoven verlangt echter niet van de onderzoeker dat hij niet eerder van een rechtsregel
spreekt, vooraleer deze is geschonden en, vervolgens, gehandhaafd. Voldoende is het
dat men het heel waarschijnlijk acht, dat de regel bij
een eventuele inbreuk erop zat worden gehandhaafd. Van
Vollenhoven meent, dat zowel onderzoekers als overheidsrechters ten aanzien van het onderzoek van volkrecht
verkeren in eenzelfde positie. Beiden worden in verband
2) 1931:398.
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met vraagstukken van onderzoek verwezen naar de "Adatwijzer": een geschrift waarin de hierboven beknopt
weergegeven opvattingen inzake veldonderzoek door van
Vollenhoven gedetailleerd zijn uitgewerkt.
Van Vollenhovens teboekstelling, tenslotte, is deskriptief van karakter. Waardeoordelen worden niet
gegeven. De teboekstelling bevat een overzicht van
regels, zoals deze daadwerkelijk worden nageleefd.
Van Vollenhovens teboekstelling is, vanwege het deskriptieve karakter ervan, als een vorm van rechtsantropologie gekwalificeerd.
Van Vollenhovens benadering is in grote lijnen overgenomen door zijn leerlingen. Men heeft adatrecht gezien en opgespoord volgens zijn methoden en technieken. Gewezen is op het feit, dat Holleman in zijn polemiek met Ter Haar de opvattingen van van Vollenhoven
heeft verdedigd, waarbij hij zich erop beriep, dat
deze tot dan toe in de wetenschap geldend waren ge- •
weest.
De teboekstellingen der A.R.S.-auteurs waren overwegend deskriptief van karakter. De auteurs hebben
slechts verslag uit willen brengen van regels, als nageleefd in de praktijk. De auteurs hebben echter nu
en dan nieuwe regels voorgesteld. In het algemeen gesproken kunnen de teboekstellingen, evenals die van
van Vollenhoven, uit oogpunt van de toegepaste methode bekeken, als rechtsantropologische studies worden
aangemerkt.
b. Ter Haar
De visie van Ter Haar op de grote rechtspôlitieke
vraagstukken van Nederlands-Indië komt overeen met de
visie van van Vollenhoven. Ter Haar strijdt eveneens
voor behoud van het adatrecht. De feitelijk bestaande
koloniale rechtsorde wordt door hem niet ter diskussie
gesteld. Hij werkt in zijn hoedanigheid van
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rechtsgeleerde en van departementaal ambtenaar aan
nieuwe regelingen, gericht op bevordering van de rechtsbedeling. Een der belangrijkste maatregelen betreft de
stimulering van onderzoek en teboekstellen van adatrecht.
Ter Haar is de enige der onderzoekers van A.R.S. en
A.L.S., die een theorie ten behoeve van de studie van
dit recht heeft geformuleerd. Deze studie dient zijns
inziens als een vorm van positieve rechtswetenschap,
met behulp van een juridische methode van rechtsvinding,
te worden uitgevoerd. Zijn methode, die leidraad dient
te zijn voor rechters zowel als voor auteurs van teboekstellingen, luidt aldus. Juridisch geldende rechtsregels ontstaan slechts in gezaghebbende beslissingen,
in en buiten geschil genomen door daartoe bevoegde organen der samenleving. De rechtsregels dienen te worden opgespoord in bovengenoemde gezaghebbende bron. De
daar gevonden beslissingen dienen echter te worden
getoetst. Op de eerste plaats aan regels, die in de
samenleving worden nageleefd. Op de tweede plaats aan
het stelsel van het adatrecht. Ter Haars methode voorziet ook in gevallen dat een voorgaande beslissing afwezig is. De regels van volksrecht dienen dan te worden gegeven onder verwijzing naar het systeem van het
adatrecht, alsmede naar de sociale werkelijkheid en de
daar heersende praktijken en gebruiken. Het onderzoek
van rechters en auteurs leidt uiteindelijk niet alleen
tot een beschrijving van de rechtsregels, maar tot een
waarderende bearbeiding daarvan. Het doel van Ter Haars
wetenschap van het adatprivaatrecht is het vaststellen
van regels, die naar het oordeel van de rechter en auteur volstrekte gelding bezitten; die behoren te worden
nageleefd.
Ter Haars visie is, zoals wij zagen, te bezien in
verband met zijn rechtspolitieke idealen. In zijn optiek diende het adatrecht zich te ontwikkelen in de
richting van "goed op het volksrecht aansluitend juris-
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tenrecht" . Ter Haar zag mijns inziens voor de toekomst een adatrecht, voortgebracht in de beslissingen
van juridisch geschoolde rechters en in normatieve,
positief-rechtelijke studies van rechtsgeleerde schrijvers.
c. Allott
Allotts benadering van het volksrecht in anglofoon
Afrika is niet gemakkelijk weer te geven. Hij heeft bij
verschillende gelegenheden zijn visie op volksrecht
gegeven. De koncepten die hij ontvouwt lijken soms
interne tegenstrijdigheden te bevatten. Met name de visie op volksrecht, die blijkt uit de opzet van het door
hem georganiseerde restatement-projekt is mogelijk in
strijd met elders - in een andere kontext - geformuleerde rechtskoncepten. De verwarring wordt nog vergroot door het feit, dat het restatement projekt allerminst volgens het aanvankelijke plan verlopen is. De
deelnemers eraan hebben zich meer en meer afkerig getoond van het "master plan" van R.A.L.P. en hebben hun
eigen inzichten gevolgd bij het onderzoek en het teboekstellen van het recht. Deze teboekstellingen zijn
echter alle gepubliceerd in de restatement-serie en
ingeleid door Allott. Hieruit zou kunnen worden afgeleid, dat deze laatste mogelijk de veranderingen in het
restatement-projekt heeft goedgekeurd. We zullen hierna
eerst Allotts visie op volksrecht releveren; vervolgens
geven we zijn visie, zoals die uit de opzet van het
restatement projekt kan blijken; tenslotte vatten we
samen de wijze waarop de auteurs hun werk in het kader
van dit projekt hebben uitgevoerd.
Allott zegt over volksrecht: "Customary law is essentially not a jurist's law; its twin makers are the
practices of the people and the decisions of their
3) Ter Haar 1939:236.
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courts" . Allotts koncept vertoont grote gelijkenis
met dat van van Vollenhoven. Beiden zien dit recht als
voortgebracht door het "volk", door anonieme krachten.
Slechts in bepaalde gevallen vindt rechtsvorming plaats
door bewuste menselijke ontwikkeling.
Voor het opsporen van recht dient men, aldus Allott,
zich te richten naar de methoden der "antropologen".
Men kan van hen leren recht te zien als "observable
behaviour" . Onderzoek van recht dient plaats te vinden in de samenleving, door waarneming van gedragingen.
Voor het onderscheiden tussen recht en gewoonte neemt
hij het sanktie-kriterium. Het is echter niet nodig,
in zijn visie, dat een sanktie ook is gerealiseerd,
vooraleer van recht kan worden gesproken. De rechter
wordt door Allott, ten aanzien van het opsporen van
rechtsregels,in eenzelfde positie gedacht als de onderzoeker. Juridische theorieën en dogma's, aan de
Engelse rechtswetenschap ontleend, worden voor het verzamelen van gegevens ongeschikt geacht. Rechtsbronnen
in formele zin, verplicht door de rechter te raadplegen, worden door Allott niet aangewezen. De invoering
van een precedentensysteem wordt door hem afgewezen.
Het zou de invoering van twee aparte systemen van recht
betekenen, te weten "judicial customary law" en "practiced customary law"6.
In het ontwerp van R.A.L.P. toont Allott een andere
visie op volksrecht en op de studie van volksrecht. Het
restatement projekt is gebaseerd op de visie, dat volksrecht zich in de voorzienbare toekomst zal handhaven en
dit impliceert, dat men enkele maatregelen moet nemen
om de rechtsbedeling inzake volksrecht veilig te Steinlen. Op de eerste plaats moet het recht op schrift ge4) Allott 1965:23.
5) 1967:6.
6) 1977a:ll.
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steld worden. Op de tweede plaats dient het, in zekere
mate, te worden geünificeerd. Het restatement projekt
was erop gericht aan deze twee eisen te beantwoorden.
Allotts idee het recht teboek te stellen in een vereenvoudigde vorm kan in strijd worden geacht met zijn
hiervoor aangehaalde koncept van volksrefcht, zijnde
een organisch groeiend recht, voortgebracht door de
samenleving. Hij denkt in zijn projekt de wetenschap
- de "juristen" - een taak toe in het proces van rechtsontwikkeling. Zij dienen het recht niet weer te geven
zoals het zich in verscheidenheid heeft ontwikkeld;
zij dienen de lokale variaties te synthetiseren en te
streven naar een presentatie van volksrecht als eenheidsrecht. Uit de opzet van het restatement projekt
lijkt te kunnen worden afgeleid, dat Allott streeft
naar een recht dat, althans voor een deel, door juristen - de R.A.L.P.-onderzoekers - is gekreëerd.
Wij hebben echter gezien, dat het R.A.L.P.-plan, wat
betreft het aspekt inzake unifikatie daarvan, is losgelaten. Men heeft de studie uitgevoerd volgens de methoden en technieken van de sociale wetenschappen.
Volksrecht werd gezien als recht in verscheidenheid.
De onderzoekingen waren erop gericht het recht op te
sporen, zoals dit in werkelijkheid wordt nageleefd. De
regels, gepresenteerd in de restatement-teksten, bedoelen de regels zoals deze in de samenleving zijn verzameld, getrouw weer te geven. Weliswaar is, zoals we
zagen in de werkstukken van R.A.L.P., onmiskenbaar een
"juridische" toets bespeurbaar. Deze uit zich vooral
in de zeer bondige weergave van de regels, eveneens in
het gebruik van een aan de Engelse rechtstaal ontleende terminologie. Het gaat hier echter slechts om uiterlijkheden. Naar de methode gerekend zijn de restate- •
ments te kwalificeren als rechtsantropologische studies.
Uit het hier gegeven overzicht kan blijken, dat de
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Juristen, ondanks het feit dat zij, zoals we hebben gezien, het volksrecht vooral als jurist - niet als
(rechts)antropoloog - tegemoet wilden treden, in grote
lijnen hun studies in de volkssfeer hebben uitgevoerd
volgens de methoden van de rechtsantropologen. Deze
rechtsantropologische benadering gold niet alleen onderzoek in verband met teboekstellen van volksrecht.
Ook de rechters aan de overheidsrechtbanken werd voorgehouden inzake het "vinden" van volksrecht de positie
in te nemen van de rechtsantropologische onderzoeker.
Ter Haar vormt de uitzondering op de hier gegeven regel. Op zijn ideeën komen wij in de volgende paragraaf
nog terug.
In het algemeen gesproken kan echter, wanneer men
slechts naar de methode kijkt, geen onderscheid worden
gemaakt tussen studies van juristen en studies van
rechtsantropologen. Men kan vaststellen, dat het werk
van de juristen geheel voldoet aan de in het eerste
hoofdstuk gegeven definitie van de rechtsantropologie.
In deze definitie werd over deze tak van wetenschap
aldus gesproken:
"Haar studie-objekt is recht (...) beschouwd in het
raam van de etnisch bepaalde kuituur en haar belangstelling gaat naar konstatering van wederzijdse samenhang en beïnvloeding, zomede harmonie of disharmonie tussen recht en kuituur"7.
Wij hebben gezien, dat ook de juristen het recht hebben opgevat als aspekt van de kuituur. Zij hebben allen niet alleen regels gegeven, maar ook de gegeven
regels, onder verwijzing naar de sociale en kulturele
kontext, verklaard. Cotran heeft aan dit aspekt van
zijn studie weinig aandacht gegeven. Andere auteurs
hebben echter wel, soms zeer uitgebreid (Vergouwen,
van Vollenhoven, Roberts, Kludze) verwezen naar de sociaal-kulturele kontext van het recht.
7) Djojodigoeno 1972:251.
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Het verschil tussen juristen en rechtsantropologen
betreft niet-wezenlijke elementen van hun werk. Gewezen kan worden op het feit, dat juristen, anders dan
rechtsantropologen, hebben getracht dit geheel van regels van volksrecht uiteen te zetten en samen te vatten. Rechtsantropologen daarentegen koncentreren zich
veelal op analyse van een of enkele instituties van
volksrecht, welke zeer uitgebreid, in verband met de
sociaal-kulturele kontext, worden beschreven en verklaard. Het verschil vloeit voort uit de bijzondere
doelstelling der studies. De juristen verrichten hun
arbeid ten behoeve van de praktijk, welke behoefte
heeft aan een goed overzicht van het geheel van regels.
Wel beschouwd kunnen ten aanzien van de studies van
volksrecht van A.R.S. en A.L.S., ondernomen in de
volkssfeer, globaal twee benaderingen worden onderscheiden. Aan de ene kant staat de rechtsantropologische lijn, die overwegend door de auteurs is gevolgd.
Aan de andere kant is er de positief-rechtelijke methode van Ter Haar.
Tegen de laatstgenoemde methode zijn mijns inziens
bedenkingen aan te voeren. Deze bedenkingen betreffen
vooral zijn methode voor zover deze is bedoels als
hulpmiddel voor teboekstellen. Deze methode heeft echter in zijn kwaliteit van doktrine ten behoeve van de
rechtsvinding van de overheidsrechter positieve aspekten. Wij zullen in de volgende paragraaf Ter Haars
methode kritisch bespreken. Wij zullen de waarde ervan
bezien, zowel uit het oogpunt van de onderzoekers, als
uit dat van de overheidsrechters.
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5.2.2. De positief-rechtelijke methode van Ter Haar:
een kritische beschouwing
A. Het belang van de methode in verband met teboekstellen van volksrecht
F.D. Hollemán is, voor zover mij bekend, de enige geweest, die op Ter Haars methode van rechtsvinding - niet
op zijn visie op de A.R.S.-studies als zijnde een vorm
van positieve rechtswetenschap - kritiek heeft geuit.
Zijn bedenkingen kunnen als uitgangspunt voor een nadere beschouwing worden genomen.
a. Een eerste door Holleman geopperde bedenking is,
dat zijns inziens Ter Haars keuze voor de "beslissing"
als rechtsbron van het adatrecht op onjuiste gronden
berust. De beslissing immers, is naar de mening van
Holleman slechts een "willekeurige uitingsvorm" van
het adatrecht8.
Ter Haar heeft de visie van Holleman in zijn nawoord
bestreden. Hij geeft toe, dat weliswaar de beslissing
niet in alle gevallen het geldende recht weerspiegelt.
Zijn keuze voor de beslissing is, naar hij aanvoert,
zeker niet willekeurig genomen. Van de beslissingen
gaat "psychologisch en functioneel" een zekere werking
uit 9 .
De meningen van twee prominente volksrechtsexperts
botsen hier ten aanzien van een gewichtig vraagstuk. De
opvatting van Ter Haar wordt door veel auteurs van
A.R.S. en A.L.S. niet gedeeld. Zij zijn van mening, dat
de plaats van de rechter in het proces van rechtsvorming inzake het volksrecht in Indonesië en Afrika juist
bescheiden is. Van Vollenhoven heeft, refererend aan
bibliografische bronnen, deze opvatting nadrukkelijk
verdedigd. Recht wordt op de eerste plaats gevormd in
de samenleving zelf, zonder medewerking van de rechter,
8) Holleman 1938:430.
9) Ter Haar 1939:234.
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buiten toedoen van de bewuste menselijke wil.
Ook veldwerkers van A.R.S., zoals Vergouwen, kwamen
zoals we zagen, tot de konklusie dat de rechters weinig bijdroegen aan de rechtsvorming. Holleraans visie
op rechtsvorming wordt ook ondersteund door Allott.
Deze laatste spreekt, zoals we hiervoor zagen, over de
"twin makers" van het recht. Behalve door de rechter
worden ook regels door het "volk" gevormd.
Ter Haars keuze voor de beslissing lijkt, voor zover
deze eveneens betrekking heeft op de overheidsrechtbanken, weinig gerechtvaardigd te zijn. Wij zagen in het
eerste hoofdstuk reeds, dat deze rechtbanken buiten de
volkssfeer stonden en dat de rechters aldaar in steeds
mindere mate beschikten over een goede "natuurlijke"
kennis van het volksrecht. Het hoeft geen betoog, dat
de "waarde" van de vonnissen van deze rechters op zijn
minst twijfelachtig is. De onderzoekers wier werk hiervoor besproken is, zijn ook voorzichtig geweest met
het raadplegen van juist deze bronnen.
Soepomo heeft welbewust zijn gegevens verzameld met
behulp van informanten, tijdens panelbesprekingen. De
beslissingen der overheidsrechters (verbonden aan de
"gouvernementsrechtspraak" in West-Java) beziet hij
kritisch, daar zij zijn gebaseerd, naar hij zegt, op
ongecontroleerde meningen van deskundigen
Kludze's teboekstelling bestaat geheel uit het kritisch bespreken van vonnissen en uit toetsing van deze
vonnissen aan de praktijk
Vergouwen maakt melding van nog weer een ander gebrek
van de beslissing der overheidsrechtspraak. De rechters
der "inheemse rechtspraak" van de Bataklanden zijn "partijdig" en "omkoopbaar"1 2 .
Allott, tenslotte, wijst op het feit, dat beslissin10) Soepomo 1933:14.
11) Kludze 1973.
12) Vergouwen 1933: 506
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gen, vanwege het feit dat deze zijn genomen zonder goede kennis van het levende recht, niet worden nageleefd
in de maatschappij. Hij - en met hem Kludze - spreekt
in dit verband over het ontstaan van "judicial" tegenover "practiced"law
b. De door Holleman geuite kritiek op Ter Haars leer
krijgt nog scherper kontouren, wanneer men zich een andere bedenking in herinnering brengt. Holleman stelt
niet alleen, dat de beslissing (bedoeld wordt de beslissing genomen door volksrechters) slechts één der
mogelijke uitingsvormen is in het adatrecht· Hij poneert bovendien, dat in de volkssfeer deze uitingsvorm
in veel gevallen het recht wiet representeert. Holleman verwijst in dit verband naar het admodiërende, kompromis-gerichte karakter van de beslissing.
Dit tweede argument lijkt niet te kunnen worden weerlegd. Alle hiervoor aangehaalde auteurs bevestigen,
voor zover zij zich over dit onderwerp uitspreken, de
geldigheid van deze visie. Van Vollenhoven (naar wie
wordt verwezen door Holleman) wijst erop, dat zelfs indien feiten en recht bekend zijn, de rechters der lokale rechtspraak geneigd zijn tot het formuleren van een
regel, die afwijkt van het objektieve recht, indien zij
menen dat zo verzoening tussen de partijen tot stand
komt . Ook Vergouwen, Allott en Roberts benadrukken
het element van kompromis. Roberts is in dit opzicht
duidelijk. Hij zegt:
"As the rules applied in a dispute are seldom explicit,
and because great emphasis is generally laid upon
restoring good relations between the parties, the investigator must also beware of treating individual
cases as precedents. A single case record is best regarded simply as an example of a technique of dispute
13) Allott 1977a:11; Kludze 1973:XI.
14) Van Vollenhoven 1931:275.
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15

settlement" .
с. Ter Haar, als geen ander kenner van de praktijk
der rechtspraak in Nederlands-Indië, kende uiteraard
de bovengenoemde euvelen . De eis tot toetsing der
regels, gevonden in een beslissing, dient tegen deze
17

achtergrond te worden begrepen
De eis van toetsing plaatst Ter Haars methode echter
in een geheel nieuw licht. Door deze eis vallen bovengenoemde bedenkingen in een keer weg; tegelijkertijd
wordt daarmee mijns inziens aan Ter Haars methode zijn
grondslag ontnomen.
Hoe moet immers de eis van toetsing worden begrepen?
Toetsing houdt in dat de onderzoeker zich op de hoogte stelt van de gang van zaken inzake het onderwerp
waarover een bepaald konflikt is gerezen in de samenleving. Hij zal, zoals ook Ter Haar zelf bepleit,
zijn onderzoek dienen te richten op de sociaal-kulturele verhoudingen in de desbetreffende samenleving.
Hij zal eventueel de meningen aanhoren over hoe men
zich ten aanzien van het geval dient te gedragen. Een
onderzoek als dit veronderstelt navraag, zoniet onderzoek, ofwel in de desbetreffende samenleving, ofwel
daarbuiten (bijvoorbeeld het gerechtsgebouw) en vindt
dan plaats door middel van het oproepen van getuigen,
deskundigen, dorpsgenoten. De methode van Ter Haar
kan geen vereenvoudiging betekenen van het werk van
de onderzoeker, indien de aanwijzingen nauwgezet worden gevolgd. Indien men volstaat met alleen de gezaghebbende beslissing - de formele rechtsbron - te raadplegen, is het gemakkelijk om rechtsregels op te sporen, maar men krijgt een eenzijdige visie op de werkelijkheid.
15) Roberts 1972:XI.
16) Zie Ter Haar 1939:237.
17) Ter Haar 1939:234.
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d. Een laatste bedenking betreft Ter Haars gedachte
dat auteurs het recht dienden te waarderen. Indien eerdere beslissingen afwezig, dan wel onduidelijk of tegenstrijdig waren, dienden de schrijvers onder verwijzing naar de systematiek van het adatrecht te kiezen
voor de gelding van een bepaalde methode. Ter Haars
methode impliceert, dat een komplexe werkelijkheid in
de geschriften de schrijvers eenvoudig wordt voorgesteld. Het recht in deze geschriften is dan niet meer
het recht van het volk, maar van de schrijvers. Ter
Haar was zich deze konsekwenties wel bewust. Hij streefde immers naar de vorming van een "juristenrecht".
Een dergelijke ontwikkeling lijkt mij onwenselijk.
Het betekent mogelijkerwijze, dat de door Allott en
Kludze gesignaleerde tegenstelling tussen "judicial"
en "practiced law" zijn intrede doet. Ook uit praktisch oogpunt lijkt het niet nodig, dat auteurs zich
in hun teboekstelling uitspreken over de juistheid of
onjuistheid van een bepaalde regel. De rechter is er
mijns inziens juist bij gebaat, dat hij zijn beslissing kan baseren op een zo breed mogelijke beschrijving van volksrecht, met inbegrip van de tegenstrijdigheden en (lokale) variaties daarvan
Indien de auteurs in de teboekstelling al kiezen voor een bepaalde
rechtsregel, wordt aan de rechter de mogelijkheid ontnomen de teboekstelling te gebruiken voor een brede
oriëntatie op alle aspekten van de rechtswerkelijkheid.
Men zou tenslotte de vraag kunnen stellen, of het op
enigerlei wijze denkbaar is om een specifiek juridische
methode van rechtsvinding te kreëren, zonder het bestaande systeem van volksrecht geweld aan te doen. Van
Dijk toont zich een voorstander van de grondgedachte
van Ter Haar . Hij meent echter, dat diens leer, wat
de keuze van de rechtsbron betreft, verruiming behoeft.
18) Van Dijk 1948:118-120.
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Van Dijk rekent niet alleen gezaghebbende beslissingen
van funktionarissen, maar ook beslissingen van nietfunktionarissen - bijvoorbeeld van "partijen" bij het
19

aangaan van een kontrakt
- tot rechtsbron. In de methode van van Dijk ontbreekt, doordat de samenleving
ook wordt betrokken bij het proces van rechtsvorming,
het element van eenzijdigheid, dat de beslissingenleer
kenmerkt. Zijn methode gaat echter zo ver, dat het*onderscheid tussen zijn methode en die der antropologen
vervaagt.
Het eigen karakter van volksrecht, het feit dat het
niet verwetenschappelijkt is, ook het feit dat er in
de traditionele samenleving geen afspraken zijn gemaakt
over de vraag hoe in een bepaald geval kan worden gekonstateerd, dat een bepaalde regel juridische gelding
bezit, maakt elke poging van buitenstaanders tot het
aanwijzen van bronnen en tot het kreëren van een daarop gebaseerde positief-rechtelijke methode spekulatief.
Men maakt zich dan schuldig aan datgene wat van Vollenhoven noemt het opstellen van theorieën, welke zijn
"logisch afgeleid uit eigen gekozen praemissen" 0.
Volksrecht bestaat in verscheidenheid. Het is flexibel,
beweegt zich voortdurend. Men kan zich door zorgvuldige navraag hooguit een voorstelling maken van welke
regels in een bepaald geval veelvuldig en welke in mindere mate worden gevolgd. Het vaststellen welke der
normen - gezien als substantiële regels - absoluut bindend is, is niet mogelijk. Het betoog van Ter Haar en ook Logemann - dat men als onderzoeker zonder scherp
kriterium geen zekerheid krijgt of een bepaalde regel
bindend is,geldend recht vertegenwoordigt, lijkt niet
klemmend; immers, men verkrijgt ook geen zekerheid wanneer men, op persoonlijk gezag, een incidentele uiting
van het volksrecht, bijvoorbeeld de rechterlijke be19) Van Dijk 1948:100; zie ook 1948:125.
20) Van Vollenhoven 1931:398.
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slissing, tot doorslaggevend kriterium verheft.
Wij willen ervoor pleiten, dat onderzoekers in ver
band met teboekstellen van volksrecht de rechtsantropologische benadering, zoals deze het meest konsekwent
door van Vollenhoven is gevolgd, overnemen. Met andere
woorden, wij vragen de auteurs om
a. het recht te willen zien vanuit de positie van
waarnemer;
b. het recht te onderzoeken door middel van rechtsantropologische methoden en technieken;
с het recht te beschrijven, niet te waarderen.
B. Het belang van Ter Haars methode voor de rechts
pleging naar volksrecht.
Ter Haars methode is mijns inziens vooral van beteke
nis voor rechterlijke funktionarissen, verbonden aan
overheidsrechtbanken.
Weliswaar lijkt mij zijn doktrine, voor zover deze
de beslissing tot rechtsbron stempelt, ook in verband
met de rechtspraak af te wijzen op dezelfde gronden
als hiervoor, in verband met teboekstellen, aangevoerd.
Wij menen, dat ook in dit opzicht de methode van van
Vollenhoven en Allott de voorkeur verdient. Zij plaat
sen de rechter in de positie van de veIdonderzoeker.
Zij lossen een "positief-rechtelijk" probleem betref
fende rechtsvinding derhalve op door te verwijzen naar
de methoden der rechtsantropologie.
Ter Haars methode voorziet echter in een belangrijk
vraagstuk, dat door andere auteurs van A.R.S. en A.L.S.
niet wordt aangeraakt. Zijn methode geeft antwoord op
de vraag hoe de rechter te werk dient te gaan, indien
het volksrecht over een bepaald geval zwijgt, dan wel
onduidelijk, tegenstrijdig of in beweging is. Men komt
in dit geval niet uit met de rechtsantropologische me
thode. Vergelijk bijvoorbeeld regel 2 van de "Adatwijzer". Daarin staat:

-174-

"Als het blijkt, dat iets op verschillende manieren
gebeurt, vermelde men die alle, ook al heet bij de
21

bevolking de eene manier goed en de andere verkeerd"
De rechter heeft echter de taak een beslissing te
geven over een bepaald konflikt. Hij dient, ook als
de regels tegenstrijdig zijn, te kiezen voor het "goed"
of "niet goed" van een bepaalde regel. In dit opzicht
wijkt mijns inziens zijn taak af van die van de onderzoeker/auteur. Ter Haar biedt een oplossing voor dit
gewichtige probleem. Hij verwijst de rechter, zoals
we hiervoor hebben gezien, naar de systematiek van het
adatrecht. Deze systematiek kan dienen als referentie
bij het vinden van de juiste regel in een bepaald geval.
Ter Haars methode is gegeven ten behoeve van de
overheidsrechters, die waren belast met de handhaving
van het recht van Nederlands-Indië: het adatrecht.
Hij kon daarbij verwijzen naar het systeem, dat door
van Vollenhoven en zijn leerlingen was vastgelegd in
hun wetenschappelijke studies van adatrecht. Zijn methode lijkt echter ook buiten deze specifieke kontext
bruikbaar. Ook inzake Afrika is het volksrecht van
vele volkeren schriftelijk vastgelegd. Weliswaar hebben de auteurs bij hun studie niet kunnen refereren
aan één model-systeem. Hierdoor is het eigen systeem
van het Afrikaanse volksrecht misschien minder duidelijk vastgelegd dan het adatrechtssysteem. Eerstgenoemde systeem biedt mijns inziens toch voldoende aanknopingspunten voor de Afrikaanse overheidsrechters
om dienst te doen bij het vinden van volksrecht.
Het formuleren en (verder) uitwerken van een passende methode van rechtsvinding, die dienst kan doen bij
het vinden van volksrecht, lijkt ook nu nog een belangrijke taak voor de volksrechtjuristen. Een der juristen
21) Adatrechtbundels I 1910:16.
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die in onze tijd deze problematiek in studie heeft genomen is Koesnoe22. Hij heeft onlangs, onder verwijzing
naar onder meer de methode van Ter Haar, de problematiek inzake rechtsvinding van adatrecht opnieuw aan de
orde gesteld. Zijn benadering van het vraagstuk lijkt
interessant en wordt, als afsluiting van deze sektie,
hierna beknopt weergegeven.
Koesnoe bepleit een methode van rechtsvinding, die
door het adatrecht zelf wordt gegeven. Lokale rechters,
maar ook wel overheidsrechters, bedienen zich van deze
methode . Volgens Koesnoe is het zeer de vraag of er
in het adatrecht wel substantiële regels ("Sachnormen")
bestaan. Het adatrecht kent wel stereotype rechtsinstituties, die algemene richtlijnen voor gedrag bevatten. Voor de realisering van deze materiële instituties in een voorliggend konkreet geval nemen de rechters, aldus deze auteur, bepaalde in het adatrecht levende beginselen tot richtsnoer bij het nemen van beslissingen. Deze beginselen, die niet in alle delen
van Indonesië geheel dezelfde inhoud bezitten en welke
ook niet onder dezelfde benamingen bekend zijn, zijn
volgens hem niettemin te herleiden tot drie hoofdbeginselen. Deze beginselen (de operationele beginselen
voor het oplossen van adatrechtsgeschillen) worden door
hem nauwkeurig omschreven en van een technische benaming voorzien. Te weten: "rukun" (= vredelievend).
"patut" (= betamelijk) en "laras" (= harmonisch)2'*. De
doktrine van Koesnoe vraagt de Indonesische overheidsrechter om in elk bijzonder geval dat hem is voorgelegd, deze in het adatrecht levende, en door de positieve rechtswetenschap geartikuleerde operationele beginselen, welbewust te nemen tot richtsnoer bij het
beslechten van geschillen.
22) Koesnoe 1977:39-80.
23) Koesnoe 1977:48.
24) Koesnoe 1977:51, 71.
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5.3. Methodiek van teboekstellen
In de voorgaande paragraaf zijn reeds enkele beschouwingen gewijd aan het karakter van de teboekstelling.
Er is gewezen op het feit, dat de auteurs in het algemeen in hun studie hebben gestreefd naar het weergeven
van de regels, zoals deze feitelijk worden nageleefd.
Deze teboekstellingen zijn hierdoor methodisch te rekenen als een vorm van rechtsantropologie. Het werk
van Ter Haar vormde een gewichtige uitzondering op de
regel. De gepresenteerde regels dienen zijns inziens
te worden opgevat als vormend een oordeel van behoren.
Enkele auteurs hebben nu en dan in hun werk ook normatieve uitspraken gedaan en welbewust nieuw recht voorgesteld. Wij hebben echter gepleit voor een deskriptieve wijze van teboekstellen.
Wanneer hierna een enkele opmerking gemaakt wordt
over de specifieke problematiek van teboekstellen, dan
geschiedt dit onder verwijzing naar het specifiek theoretisch, rechtsantropologisch karkater van de teboekstellingen.
5.3.1. Het verzamelen van gegevens
In de vorige sektie is erop gewezen, dat volksrecht,
naar de mening van veel schrijvers van A.R.S. en A.L.S.,
gezaghebbende bronnen ontbeert. Dit houdt in, dat de
onderzoeker van recht bij het verzamelen van gegevens
in de samenleving zelf op zoek moet gaan naar uitingen
van dit recht.
De Amerikaanse antropoloog Hoebel heeft ten behoeve
van sociaal-wetenschappelijk onderzoek van recht drie
25

hoofdlijnen aangegeven . In de ideologische methode
wordt getracht om informanten door het stellen van gerichte vragen ertoe te brengen de (ideële) regels van
25) Hoebel 1967:29.
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het volksrecht een voor een samen te vatten. De deskriptieve methode voorziet in het afleiden van regels
uit gedragingen van de leden der samenleving. De
trouble-case methode is erop gericht de regels van
het recht op te sporen in geschilssituaties. Er is naast
deze drie misschien nog een vierde methode te noemen.
Deze betreft een zeer specifieke, door onderzoekers
van A.R.S. (onder meer Holleman, Logemann, van Vollenhoven en Ter Haar) ontdekte uitingsvorm van volksrecht.
Het betreft de "gesteunde naleving" (door Ter Haar
2 fi

"beslissingen buiten geschil" genoemd) . Deze institutie vormt volgens genoemde onderzoekers een "tussending" tussen de "vrijwillige naleving" en handhaving
van recht door de rechter en komt overal in Indonesië
voor. Van Rouveroy meldt, dat genoemde institutie even27

eens in Afrika bestaat . F.D. Holleman heeft het belang van deze door A.R.S.-onderzoekers ontdekte bron
2θ

voor volksrechtsonderzoek in het algemeen bepleit
Aldus kan het bestaan van een viertal methoden wor
den gekonstateerd. Bij ontbreken van gezaghebbende
bronnen is geen der methoden per definitie als supe
rieur boven de andere te beschouwen. Weliswaar wordt
gewoonlijk voor de ideologische methode weinig waarde
ring getoond. Deze zou ertoe leiden, dat men niet het
recht leert kennen dat werkelijk wordt nageleefd, maar
dat behoort te worden nageleefd (Soepomo p. 98, Tanner
Ρ-140» Twining p.140)· Wienecke belicht echter een gun
stig aspekt van deze methode (p.83 ): hij wijst erop
dat, van buiten af, bijvoorbeeld door maatregelen van
de overheid, regels kunnen zijn ingevoerd, die ingaan
tegen het rechtsgevoel van de betrokken gemeenschap.
Deze regels worden onder invloed van dwang soms met
terdaad
maar worden
als onrechtvaardig
er26) Voornageleefd,
een beschrijving
van deze
institutie zie hier
voor, p. 56.
27) Van Rouveroy 1976:293.
28) Holleman 1973:594.
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varen. De ideologische methode nu stelt de onderzoeker
in staat het rechtsgevoel der gemeenschap te leren
kennen. Men kan aldus oog krijgen voor een bepaald aspekt van de rechtswerkelijkheid, welke men zonder deze
methode niet zou kunnen zien.
Het is mijns inziens noodzakelijk, dat alle methoden
in relatie met elkaar worden toegepast. Tot deze konklusie komt eveneens Hoebel in zijn standaardwerk op
het gebied van de rechtsantropologie. Hij beveelt het
eklektisch gebruik aan van de drie door hem geformuleerde, hiervoor genoemde, methoden, ofschoon hij de
29

nadruk daarbij legt op de "trouble case-method"
De veldwerkers, wier teboekstellingen zijn geanalyseerd, hebben geen van de boven bedoelde benaderingen gevolgd. Geen van hen heeft systematisch aandacht besteed aan de gesteunde naleving. De andere
auteurs hebben vooral één bron benaderd. Cotran heeft
de ideologische methode toegepast. Soepomo heeft vooral praktijken opgevraagd. Bij Roberts lag de nadruk
op de "trouble cases". Alleen Vergouwen heeft alle
drie door Hoebel genoemde methoden toegepast.
Voor een deel lijkt de terughoudendheid, door juristen betracht bij het toepassen der beschikbare methoden, te zijn ingegeven door praktische overwegingen.
Hun studies dienden niet alleen te beantwoorden aan de
eisen van de theorie, ook aan die van de praktijk. In
de praktijk bleek, dat in veel gevallen relatief weinig tijd beschikbaar was om de gegevens (het gehele
recht of een bepaald afgerond geheel daarbinnen betreffend) te verzamelen. Daarbij stonden de juristen voor
de taak het recht van een groot gebied (een heel land
- Kenya, Botswana - of een dichtbevolkt gebied - WestJava) schriftelijk vast te leggen. Hun positie verschilt in dit opzicht wezenlijk van die van de rechtsantropologen, die gewoonlijk binnen een kleine gemeen29) Hoebel 1967:36.
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schap werkzaam zijn. Bij het ontwerpen van een onderzoeksstrategie zal men met deze bijzondere doelstelling
rekening dienen te houden. Wij hebben gezien dat Allott
(zie hiervoor, p.140 ) en ook Soepomo (p.97 ) hun
werkwijze metterdaad hebben gerechtvaardigd onder verwijzing naar het toegepaste karakter van hun studie.
Het lijkt mij echter, ook binnen het beperkte kader
van de juristen, toch mogelijk om een onderzoek uit te
voeren, dat beter aan de theoretische eisen beantwoordt.
Het zal dan echter nodig zijn met grote zorgvuldigheid
de voor het veldwerk beschikbare technieken te hanteren. Bepaalde technieken bieden, naar wordt gemeld door
de betrokken onderzoekers, het voordeel dat ze niet alleen vruchtbaar, maar ook tijdsbesparend zijn. Hieronder volgt een opsomming van de voor- en nadelen, die
daarbij door de onderzoeker werden ondervonden.
a. Participerende observatie
Deze techniek is meestal niet toegepast. De oorzaak
ervoor kan worden gezocht in het hiervoor vermelde feit
dat de juristen zich in het algemeen niet hebben bewogen binnen een kleine gemeenschap. De techniek van participerende observatie, zoals deze door antropologen
wordt toegepast, houdt in een direkt kontakt van de onderzoeker met het alledaagse leven en alle facetten
van de gemeenschap die in studie wordt genomen. Alleen
Vergouwen heeft, naar werd gemeld, zijn werk gebaseerd
op participerende observatie. Weliswaar heeft ook hij
in zijn studie een gebied groter dan Nederland bestreken; naar werd bericht heeft hij gedurende de lange
periode van veldwerk (3 jaar!) zo intensief kontakt
gehad met de Batakse bevolking, dat gesteld kan worden dat hij aan het leven van de gehele samenleving
heeft deelgenomen.
De techniek van participerende observatie vormt voor
rechtsantropologen de meest aangewezen wijze om gegevens te verzamelen. De voordelen ervan zijn evident.
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Men verkrijgt een kennis van de samenleving en van het
bijzondere studie-objekt, gegrond op eigen waarneming.
Het is aldus mogelijk uit de eerste hand gegevens te
verzamelen inzake de verschillende uitingen van het
recht: meningen, praktijken, gesteunde naleving, processen van geschilbeslechting. De bezwaren verbonden
aan deze techniek zijn evenzeer evident. Een studie
gegrond op eigen waarneming der feiten is tijdverslindend.
b. Panels
Zowel in A.R.S. als in A.L.S. hebben de onderzoekers
panelbijeenkomsten gearrangeerd. Tijdens deze bijeenkomsten werden door middel van een lijst met vragen,
althans met onderwerpen, gegevens verzameld.
De panelbijeenkomsten zijn binnen de scholen echter
niet geheel van hetzelfde karakter geweest. Soepomo
heeft binnen één etnische groep gewerkt en daarbinnen
een groot aantal panelbijeenkomsten belegd. In Afrika
echter hebben Cotran en Roberts meerdere etnische groepen in studie genomen. Zij hebben voor iedere groep
slechts één panelbijeenkomst kunnen organiseren. Hierbij dient echter te worden aangetekend, dat de door
Soepomo bestudeerde Soendanese bevolking vele malen
talrijker was dan de door Cotran en Roberts bezochte
stammen. Alle onderzoekers hebben voorts voorzorgen
getroffen voor een brede representatie van de bevolking. Niet alleen mannelijke hoogwaardigheidsbekleders
maar vertegenwoordigers van alle sociale strata van
de bevolking werden voor de 'panelbespreking uitgenodigd.
Het door de panelbijeenkomst geboden voordeel betreft het feit, dat het mogelijk is in een hoog tempo, planmatig, door middel van een vragenlijst, volksrechte lij ke gegevens met betrekking tot grote groepen
te verzamelen. De panels bieden ook meer mogelijkheden
dan wel wordt verondersteld. Er wordt wel gedacht dat
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de paneltechniek de onderzoeker verplicht tot het volgen van de ideologische methode . Inderdaad heeft Cotran de panelleden vooral hypothetische vragen gesteld.
Wij zagen echter, dat Soepomo tijdens zijn panelbijeenkomsten alleen gevraagd heeft naar praktijken, naar
voorvallen en voorbeelden. Roberts bericht zelfs dat
hij vooral naar "trouble cases" heeft geïnformeerd. Het
lijkt aldus mogelijk, dat tijdens panels de aandacht
kan worden gevestigd op alle uitingen van volksrecht.
Een bedenking, die echter steeds kan worden ingebracht
tegen deze techniek, betreft het feit dat men, op welke wijze de gesprekken ook worden ingericht, geen of
weinig kennis opdoet van de specifieke sfeer, waarbinnen het recht zich heeft ontwikkeld. Een goede kennis
van de sociale kontext kan men slechts verkrijgen door
de techniek van de participerende observatie.
с Jurisprudentie-onderzoek
De meeste schrijvers hebben hun onderzoek (mede) ge
baseerd op de bestudering van de jurisprudentie. Bij
Roberts stond deze werkwijze centraal.
De bestudering der jurisprudentie heeft als inherent
bezwaar, dat de daar gevonden gegevens afkomstig zijn
van overheidsrechtbanken. Juist aan deze rechtbanken
zijn rechters verbonden, die, naar algemeen wordt gerap
porteerd, over onvoldoende kennis van volksrecht be
schikken
Raadpleging der jurisprudentie biedt echter ook be
langrijke voordelen. Op de eerste plaats vormt de ju
risprudentie een wegwijzer naar de belangrijkste pro
bleemgebieden en konkfliktpunten ten aanzien van volks
recht. Men kan zich snel een beeld vormen welke feiten
en regels bron van geschil vormen en welke aldus nader
dienen te worden onderzocht. Op de tweede plaats vormt
de jurisprudentie een objektieve bron van informatie.
30) Roberts 1971:13.
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Roberts3 en Abel
wijzen op deze kwaliteit. Het is
mogelijk gegevens inzake volksrecht te analyseren,
zonder dat het resultaat daarvan beïnvloed wordt ddor
de "bias" van de onderzoeker.
Op de derde plaats is het mogelijk, vooral in de
tegenwoordige tijd, nu overal uitspraken van overheidsrechtbanken schriftelijk worden vastgelegd, om het materiaal aan een kwantitatieve analyse te onderwerpen. Abel
is de pleitbezorger van deze benadering ".
Evenals het aanbeveling verdient de onderzoeksmethodieken "eklektisch" te gebruiken, zo ook dienen de
technieken te worden gehanteerd. Hiervoor vaste regels
op te stellen zou onmogelijk zijn. De handelwijze is
in dit opzicht van te veel faktoren afhankelijk, zoals
de grootte van het onderzoeksgebied, de bevolkingsdichtheid, de aanwezigheid en de kwaliteit van de jurisprudentie, de beschikbare tijd, enz.
In het algemeen lijkt het gerechtvaardigd te pleiten
voor een benadering, die van alle drie de genoemde
technieken gebruik maakt. Met name de eerstgenoemde
techniek, de participerende observatie, dient niet te
worden verwaarloosd. Deze techniek biedt de mogelijkheid inzichten inzake de samenleving en het volksrecht
daarbinnen te verwerven, die de andere technieken niet
kunnen geven. De aandacht die aan dit onderzoek zou
worden gegeven, zou welbewust ten laste komen van de
twee andere, onder juristen meer gebruikelijke, technieken.
Bij het verdelen van de beschikbare tijd zou men een
driedeling kunnen aanbrengen. Een deel is te reserveren
voor participerende observatie binnen een bepaalde gemeenschap, een deel voor panelbijeenkomsten en een deel
31) Roberts 1971:13.
32) Abel 1969:253.
33) Abel 1969:255.
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voor jurisprudentie-onderzoek. Bij het verdelen van de
aandacht verdient het overweging met laatstgenoemd onderzoek aan te vangen. Door studie van de jurisprudentie verkrijgt men niet alleen spoedig een goede algemene indruk van het volksrecht van een bepaald gebied,
ook verwerft men inzicht in enkele aktuele rechtsvragen van het gebied in kwestie. Op basis van deze kennis zou het mogelijk zijn enige tijd met vrucht (participerend) onderzoek te doen in een bepaalde gemeenschap. De periode van veldonderzoek zou kunnen worden
afgerond met een aantal panelbesprekingen. Tijdens deze besprekingen kunnen zeer gerichte vragen aan de
orde worden gesteld. Immers, bij het opstellen der vragen kan worden verwezen naar ervaringen, opgedaan bij
het onderzoek van het recht in de jurisprudentie, zowel als van het levende recht in de samenleving.
5.3.2. Teboekstellen van volksrecht
Hoewel de teboekstellingen van A.R.S. en A.L.S. in
het algemeen theoretisch-deskriptief van karakter zijn,
vertonen de werken soms aanzienlijke onderlinge verschillen. Deze verschillen doen zich voor ten aanzien
van kwesties van (a) terminologie en van (b) de inrichting van het boek. Hierna worden, naar aanleiding van
de hiervoor besproken studies, over beide vraagstukken
enkele opmerkingen gemaakt.
A. Terminologie
In de Adatrechtsschool had men ten behoeve van het
teboekstellen van adatrecht de beschikking over het
terminologisch systeem van van Vollenhoven. Alle auteurs die zich binnen deze school op dit terrein hebben bewogen, hebben bij het ordenen en benoemen van
de gevonden regels van dit systeem gebruik gemaakt.
Wij hebben er hiervoor op gewezen, dat de systematiek
niet dwingend was. Van Vollenhovens systeem vormde
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slechts een richtsnoer om in het veld gevonden regels
te klassificeren. Het werd door de auteurs niet gebruikt om nieuwe regels te vormen over kwesties die
door onderzoek in het veld niet konden worden opgelost. Alleen Ter Haar heeft onder bepaalde omstandigheden (zie p. 174) deze funktie wel toegedacht aan
het systeem van van Vollenhoven.
Van Vollenhoven heeft, zoals wij zagen, zijn systematiek geënt op onderscheidingen, die terzake van
recht weliswaar bij de inheemse bevolking leefden,
maar welke gewoonlijk niet waren geartikuleerd. De
door hen gevonden verhoudingen heeft hij voorzien van
een nieuwe technische benaming. Bij de vorming van
zijn rechtstaal heeft van Vollenhoven in veel gevallen
welbewust geen beroep gedaan op de bestaande Nederlandse juridische begrippen, omdat deze reeds een specifieke konnotatie bezaten.
Allott heeft ten behoeve van het restatement projekt
eveneens een terminologische systematiek ontworpen.
Deze systematiek is echter niet door alle auteurs gevolgd. Met name de latere auteurs. Roberts en Kludze,
zijn van het A.L.S.-model afgeweken. Het begrippenapparaat van A.L.S. was op Engelse juridische taal geschoeid.
De theoretische problematiek betreffende het beschrijven van het ongeschreven recht van een vreemde samenleving is voor antropologen en juristen dezelfde. Beide groepen streven naar een beschrijving, die zo zuiver
mogelijk de inhoud van het volksrecht overbrengt. Tijdens het kongres inzake "Ideas and Procedures in African Customary Law", gehouden in Addis Abeba in ІЭбб3"*,
waaraan juristen en antropologen hebben deelgenomen,
zijn terzake van de problematiek van beschrijven van
recht, vier methoden onderscheiden. In dit schema staan
34) Zie Kongresverslag (Gluckman, ed.), London 1969:16.
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twee benaderingen tegenover elkaar. In de eerste metho
de wordt het recht beschreven in een rechtstaal, ont
leend aan een der grote westerse systemen, met enkele
uitzonderingen van onvertaalbare inheemse koncepten.
In de andere lijn wordt het recht beschreven met be
hulp van Afrikaanse lokale termen. De andere twee me
thoden die worden gegeven zijn mijns inziens als tus
senoplossingen, tussen bovengenoemde twee uitersten in
liggend, te beschouwen. De eerste tussenoplossing ge
noemd in het schema, betreft de methode als ontwikkeld
door van Vollenhoven en zijn leerlingen. De kern van
deze methode is, zoals wij zagen, een beschrijving van
recht met behulp van neologismen. De tweede tussenop
lossing betreft een beschrijving gesteld in een "new
universal language". Een dergelijke universele taal is
echter tot dusverre nooit ontworpen. De tegenstelling,
die uit het schema blijkt heeft, met name met betrekking
tot de twee eerstgenoemde tegenover elkaar staande metho
den, heeft tot veel discussie aanleiding gegeven in de
rechtsantropolqgische literatuur en staat daar bekend
als de kontroverse Gluckman-Bohannan, naar de belangЭ5

rijkste pleitbezorgers van deze twee methoden
Het gaat het bestek van dit boek te buiten om over
deze problematiek uitspraken te doen. Hier wordt slechts
gekonstateerd, dat de problematiek voor juristen en an
tropologen in theoretisch opzicht gelijk is. Wij willen
slechts wijzen op de belangrijkste aanbeveling over de
ze kwestie van het kongres in Addis Abeba. Het betreft
het feit, dat waakzaamheid moet worden betracht met
het gebruik van westerse juridische koncepten bij het
35) Zie o.m. Gluckman 1969:349 e.V.; Bohannan 1969:401
e.V.; reeds in 1929 had echter Hoetink in zijn Bataviase oratie "Over het Verstaan van Vreemd Recht"
dit vraagstuk scherp geformuleerd en beantwoord.
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beschrijven van (Afrikaans) volksrecht
Tenslotte wordt nog verwezen naar de konklusie van
Moore, naar aanleiding van de kontroverse Gluckman-Bohannan. Zij meent dat de tegenstelling tussen beide
schrijvers niet zo groot is. Belangrijk noemt zij, dat
zij zich bewust zijn van de gekompliceerde problematiek van vertalen3 . Moore waarschuwt niettemin ook
voor het gevaar van het gebruik van Engelse termen,
vanwege de juridische lading daarvan. Zij stelt voor
dat onderzoekers zich bezinnen op een begrippenapparaat
bestaande uit neutrale (Engelse) termen. Dit voorstel
wordt door haar met enkelevoorbeelden geïllustreerd
Het pleidooi, dat hier wordt gevoerd, is in feite een
pleidooi voor een systematiek, die in het kader van
A.R.S. door van Vollenhoven is ontworpen en door tientallen auteurs verder is uitgewerkt.
B. De inrichting van de teboekstelling
De teboeksteHingen van de auteurs kunnen wat de inrichting ervan betreft, globaal in twee typen worden
verdeeld. Tegenover elkaar staan studies waarin de nadruk ligt op het formuleren en weergeven van de regels
van het volksrecht in kwestie, en studies waarin het
recht wordt gebed in de sociale kontext, waarbinnen het
funktioneert. Het is echter niet mogelijk op grond van
dit onderscheid leek teboekstelling te klassificeren.
Er zijn overgangstypen, die zowel in de eerste als in
de tweede kategorie kunnen worden ondergebracht. Niettemin kan, met voorbehoud, wat A.R.S. betreft het werk
van Soepomo (eveneens dat van Djojodigoeno) en wat
A.L.S. betreft dat van Cotran, Ibik, Rubin in de eerste
kategorie worden ingedeeld. Vergouwen, ook van Vollen36) 1969:20
37) Moore 1969:342.
38) Moore 1969:342.
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hoven. Ter Haar, Mallinckroth, wat A.L.S. betreft Roberts en Kludze, hebben meer "kontextuele" studies geschreven.
Wij willen een pleidooi voeren voor teboekstellingen,
samengesteld in de vorm van een "kontextuele" studie.
Voor deze vorm zijn theoretische en praktische overwegingen aan te voeren.
a. De theoretische auteurs, alsook de veldwerkers die
zich over dit onderwerp uitspreken zien, zoals wij zagen, verband tussen volksrecht en de andere sociale en
politieke instellingen van de samenleving. Het ware met
deze notie in strijd recht weer te geven louter in de
vorm van regels. Een regel zonder kontext is in de
woorden van Allott een "meaningless calculus of rules"
De beschrijving van de regels dient, opdat de rechter
er profijt van heeft, noodzakelijkerwijze vergezeld
te gaan van een sociaal-kulturele achtergrondinformatie, ter verklaring van de betekenis, die aan die regel
kan worden toegekend.
b. Er schijnen geen praktische bezwaren verbonden te
zijn aan een kontextuele beschrijving. Vergouwens werk,
waarin de regels gebed liggen in, soms bedolven zijn
onder, achtergrondinformatie, wordt geprezen door Keuning, die als rechter verbonden was aan de rechtspraak
van de Bataklanden. Het in de internationale literatuur
meest geprezen voorbeeld van een op de praktijk gerichte en voor de praktijk bruikbare teboekstelling is van
de hand van de antropoloog Schapera. Zijn "Handbook of
Tswana Law and Custom" 0 is geheel gesteld in de vorm
van een kontextuele beschrijving.
De doelstellingen van A.R.S. en A.L.S. schijnen zich
ook allerminst te verzetten tegen een dergelijke "aangeklede" vorm van teboekstellen. Steeds wordt benadrukt
39) Allott 1967:6.
40) Schapera 1939.
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dat de opzet slechts is de rechter een handleiding te
bezorgen, een gids in het voor hem onbekende recht.
Hoe zou men overheidsrechters beter wegwijs kunnen maken in het hen onbekende recht, dan door dit in zijn
geheel, in zijn samenhang met de sociale kontext, te
beschrijven? Vanzelfsprekend dient de auteur zijn handleiding te voorzien van een goede en gedetailleerde
inhoudsopgave, waarin niet alleen de hoofdstukken,
maar ook alle daarin behandelde onderwerpen afzonderlijk worden genoemd.
Tot slot dienen over de inhoud van de teboekstelling
nog een tweetal opmerkingen te worden gemaakt.
Op de eerste plaats lijkt het van belang, dat in de
beschrijving aandacht wordt besteed aan een notie,
welke door alle auteurs van A.R.S. en A.L.S., ook door
buitenstaanders, inzake volksrecht wordt gemeld. Het
betreft het feit, dat volksrecht bestaat uit een raamwerk van ruime beginselen en institutionele richtlijnen, niet zozeer uit gedetailleerde substantieve regels. Vergouwen (p.108), van Vollenhoven (p.57 ), Allott (p.117) en Comaroff (p.l44)maken melding van dit
feit. Het zou denkbaar zijn om elk hoofdstuk te beëindigen met het geven van de hoofdlijn, terzake van de
beginselen van het recht.
Het tweede punt betreft het procesrecht. In A.R.S.
en A.L.S. wordt melding gemaakt van de eigen plaats
van de inheemse rechter als vredestichter, meer dan
als toepasser van regels. Van Vollenhoven, Vergouwen,
Allott en Roberts benadrukken allen het kompromis-gerichte karakter van de beslissingen van lokale rechters.
In de vorige sektie hebben we het een taak voor juristen genoemd om een methode van rechtsvinding te
kreëren, die (mede) was gebaseerd op de beginselen
van besluitvorming van volksrecht zelf. Daarbij werd
gewezen op de studie van Koesnoe op dit terrein. Het
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zou van belang zijn in elke teboekstelling apart aandacht te schenken aan de volksrechtelijke regels en beginselen inzake besluitvorming en geschilbeslechting.
Deze zouden door de overheidsrechter desgewenst kunnen
worden genomen als leidraad bij het nemen van een beslissing. Een beschrijving van deze regels en beginselen zou tevens (mede) kunnen worden gebruikt om een
op het volksrecht gebaseerde doktrine van rechtsvinding
te ontwikkelen ten behoeve van de overheidsrechters.
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SUMMARY

The first chapter opens with the observation that
in the past roughly two categories of scholars - jurists
and anthropologists - have been involved in the study
of folk law. In articles and essays dealing with
theoretical matters it is usually assumed that these
scholars approach their subject-matter in different
ways. The jurists are supposed to regard folk-law as
applicable law, as law to be maintained by the
institutions of the central government. Their studies
are said to be directed at the collection and recording
of the rules of this law. The results of their research
are mostly laid down in handbooks for the judges of
the central courts. Another trait of their studies is
the focus on the relationship between folk law and
other kinds of law (statutory law mainly) in a certain
country or region. The anthropologists are said to
study folk law in certain non-western societies as
a socio-cultural phenomenon on a par with institutions
like politics, religion, art and economics in these
societies. They are assumed not to be interested in
folk law as such or in stating its rules, but to
focus on the relationship between law and the other
social institutions.
The distinction made in the literature between the
work of the jurists and the anthropologists is not so
much a matter of accent - a minor point. It probably
involves a more important issue. Jurists are assumed
to perform their studies in the line of their own
'juridical' theory, comparable to theories applied
in the western science of positive law, to which they
also consider their studies to belong. They are involved
in legal practice; legal life is looked at from the
participant's side. In doing so they do not aim at
merely recording the law but they are also prepared
to evaluate its rules and consequently, to operate
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the system of (folk) law. Anthropologists are, generally
speaking, said to apply the theories and methodology of
the social sciences, especially those of social or
cultural anthropology; they consider their studies
of folk law as a part of this science (named anthropology
of law, or legal anthropology); folk law is looked
at from the observer's side.
The last set of assumptions, often upheld in the
literature but never really tested, is the central
problem in this dissertation. In short, the principal
questions are: How can the theoretical base of jurist's
studies be defined? What kinds of theories and methods
does the jurist apply? How are the studies to be
qualified: as belonging to positive jurisprudence or
to social science (social or cultural anthropology)?
These questions are treated by analyzing some relevant
literature, particularly the literature of two scientific
currents founded by jurists. The first school, which
functioned in the Dutch East Indies in the colonial
period, is called the Adatrechtschool or A.R.S.
(Adatlawschool). The second, which was and still is
operating mainly in post-colonial anglophonic Africa,
is referred to as the African law school or A.L.S.
An analysis of the results of these two currents is
not only to lead to an identification but also to a
a discussion of the main theoretical ideas they represent.
Another problem presented, closely related to the first
issue, concerns some aspects of the methodology of
law recording, conceived as a specific applied study.
It would be useful to pay more attention to the question
of specific methodology, which has been quite neglected
so far, as it must be considered as an actual problem
in the legal policy of Third World Countries. In the
discussion of the problems of methodology there will
be referred to the specific kinds of theories used in
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jurists's studies and there will be a comparison and
evaluation of the experiences in law recording of
the ARS and the ALS.
The second chapter deals with the general state of
affairs in folk law and in the administration of
justice in the Dutch East Indies and in anglophonic
Africa. In the description special attention is paid
to the conditions prevailing in the operational periods
of the ARS and the ALS. The sketch is meant to provide
background-data necessary for the understanding of the
scientific work of both schools. An inquiry into the
specific conditions has lead to the following results.
In the Dutch East Indies there prevailed a pluralistic
system with regard to law and to the administration of
justice. The field of pluralism, however, was limited.
Concerning substantive law it comprised private law
and, only to a very limited degree, procedural and
penal law. With respect to the administration of
justice conditions were complicated. There existed
a system of double dualism. Governmental magistratescourts, applying the Dutch law, operated next to
other courts, applying the adat law. These latter
courts were subdivided again. In some parts of the
country the adat law was maintained by governmental
magistrates-courts (the 'Gouvernementsrechtspraak');
in other parts the administration of justice '-as left
to indigeno^ courts, composed of indigenous
functionaries supervised by a Dutch civil servant
(the 'Inheemse rechtspraak'). However, these indigenous
courts were gradually reorganized and westernized in
many respects by the colonial government. Truly
indigenous justice could only be found in small
societies, mostly in villages, in Indonesia. This
village justice was officially recognized during
the last stage of the colonial period. From the
beginning of the 20th century the Dutch colonial
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legal policy was directed at the unification and
westernization of all law in the archipelago. This
policy was successfully opposed by Van Vollenhoven
and his disciples. They forcefully advocated the
maintenance of pluralism. However, according to the
ARS
this system could only be properly preserved
if the adat laws were recorded in handbooks to be
used by the judges of the magistrates-courts and of
the westernized indigenous courts.
The establishment of folk law and the administration
of justice in Africa is generally comparable to the
situation in the Dutch East Indies. Pluralism prevailed
too, but it was limited to private law and to some
degree, to procedural and penal law. The organization
of the courts was also based on dualism: the English
magistrates-courts and the African indigenous courts
operated side by side. The native courts have been
the object of gradual westernization. At present all
courts are integrated in one unitarian system. Truly
African justice is only administered on the village
and tribal level. This kind of justice is usually not
recognized, although it is tolerated in practice.
In the post-colonial era new independent governments
have never completely altered the existing law system.
If it was reorganized this happend along lines already
laid down in the colonial times. Nowadays no important
developments are to the expected. Folk law is officially
maintained as the valid law of the majority of people.
The policy of the ALS
does not differ much from the
official legal policy. In the ALS
pluralism is
accepted, be it for practical reasons: pluralism is not
expected to disappear in the near future, not through
governmental interference. The ALS,
like the ARS
is firmly convinced that the remaining folk law should
be recorded for its own sake, in order to safeguard
the quality of the administration of justice.
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The third chapter contains an analysis of the theories
and methods applied in the ARS. The first section is
concerned with matters of theory particularly. The
approach to the adat law of Van Vollenhoven and his
disciples is investigated. In this respect special
attention is paid to Ten Haar's ideas on folk law.
The analysis deals with questions like: which concept
of law has been used in the ARS and which theories and
methods have been applied? The results of the inquiry
could be summarized as follows.
Van Vollenhoven and most of the other members of the
ARS have conceptualized law as a set of rules or
principles to be derived from regularly conducted social
behaviour. Only those rules, however, were regarded as
genuine law, which were thought to be maintained by
the official or unofficial judges in case of their
infraction. In the ARS it was realized that the border
line between law and mere custom was vaque and fluent.
Law was conceptualized as composed of a broad frameword of principles rather than of a fixed set of
detailed rules. Furthermore it was observed that the
truly Indoniesian judicial functionary was inclined
to compromise parties involved in a conflict rather
than only to apply strict rules. In the ARS hardly
any attention has been paid to matters concerning the
theory of their science. It appears, however, that
Van Vollenhoven and most other scholars have mainly
applied theories and methods derived from social science.
Their studies focused on recording only, and, with some
exceptions, not on the evaluation of law. Even Van
Vollenhoven's method of ascertaining law, meant to be
applied by the magistratesл was essentially an
anthropological, not a juridical method. In the ARS
juridical normative methods were applied only with
regard to the Dutch statutory laws governing the
position of adat law.
Ter Haar has developed his own theory for the study
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of folk law. He proclaimed a science of positive adat
jurisprudence and advocated a juridical-normative method
of ascertaining law. In this method judges and other
scholars should abstract laws from decisions taken
by competent functionaries: that is, from decisions
taken within or without dispute, provided they
reflected the ideas and values of the society involved.
According to Ter Haar such decisions represented a
formal source of the adat law.
The second section deals with the ARS methods and
techniques for law recording. As far as fieldwork is
concerned the ARS school particularly favours the
observation of regularly conducted social behaviour,
without dispute. The ARS methodology is skeptical
about the value of data gathered by the submission
of hypothetical questions to informants. Researchworkers are instructed to note down case-histories on
the subject matter involved. It is also recommended to
look for decisions taken by truly Indonesian, not
westernized bodies. Concerning the problem of description
it is advised to order the information in accordance
with the indigenous thinking. Van Vollenhoven has
offered a schema - a classification system - for the
description of the adat law by ARS-authors.
In the third section examples of law recording by
prominent ARS authors are discussed. Soepomo has
mainly collected his data during panel-meetings. This
technique seemed worthwhile to him because in working
in this way he could save a lot of time. His data have
a good guality because - he says - it turned out to
be possible to ask for cases, not for rules. He has
also studied court-reports of the magistrates-courts
of his research-area, but he considered them to be
of less value; the judges of the courts were found
to have insufficient knowledge of the adat law in
their region. Soepomo recorded adat law in short,
rule-like statements, ordered according to Van Vollen-
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hoven's model. Data concerning the socio-political
structure are rarely given. Vergouwen has applied the
technique of participatory observations. In his research
he focussed on the actual social behaviour, without
dispute. Subsequently he also paid some attention to
decisions taken by westernized courts in the region.
Finally he found some material in specific proverbs
of the Batak-region. He has described law as a running
story with a lot of background data concerning the
socio-plitical structure. He also followed Van Vollenhoven's model of description. Soepomo and Vergouwen have
both mainly described the adat law: their work lacks
normative statements.
In chapter four the theory and methods of the ALS
are studied. The arrangement of this chapter is
similar to that of the preceding one.
The first section treats of theoretical matters.
Ideas on theory as formulated by Allott are discussed
and compared with the more implicit ideas in this
respect, resulting from the so called 'Restatement of
African Law Project (R.A.L.P.), a project directed at
the recording of the customary law in 16 anglophonic
African countries, carried out under Allott's
supervision. It is not easy to summarize Allott's
ideas, as his thinking is still in motion, which
sometimes makes him seem internally contradictory. On
the one hand he seems to advocate strongly a juridical
- not an anthropological - approach to folk law. In
the project-design of the RALP he claimes that jurists
should do the work, not anthropologists. In this design
the idea of a changing and unifying customary law is
stressed. Allott assumes that it is the task of jurists
to do the same. They ought to participate in legal life
and to operate the social control system of a certain
country. On the other hand Allott seems willing to
minimalize the jurist's influence on folk law. He
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explicitely states: "Folk law is no jurist's law:
its twinmakers are the practices of the people and
the decisions of their courts." Consequently he
declares to be eager to learn from anthropologists
to see law as social behaviour. And he contests any
ideas of the application of English juridical methods
by judges or scholars for ascertaining the law.
Authors and fieldresearchers involved in the RALP
appear to have applied methods derived from social
science. Their research was based on fieldwork; in
general their recordings lack normative statements.
Therefore, the ALS studies can be considered as part
of the social science. A juridical normative method
is only applied with regard to the statutory law in
anglophonic Africa.
In the second part the specific ALS law-recording
methodology is described. It contains a description
of the RALP blueprint, although the plan was never
totally implemented. This blueprint mainly provides
for gathering data by means of panel-discussions. The
standard-technique of anthropology - participatory
observation - is ignored, as it is put, because of
lack of time. Likewise the trouble-case method is
paid no attention to: in most courts reports are
said not to be available. The blueprint also has
provided a frame of reference for the RALP researchers
to record folk law. It consists of a set of concepts
and distinctions mainly borrowed from English
jurisprudence. According to the RALP-design only the
rules had to be stated, without any reference to their
socio-political context.
In the third section three examples of law-recording
are analyzed. It appears that the writers, except
Cotran, went their own way, distinct from each other
and from the RALP-design. Cotran has collected his date
by applying the technique of panel-discussion. In his
description he mainly refers to the RALP-schema.
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Roberts has mostly concentrated on court-reports of the
African (more or less) westernized courts of Botswana.
He partly deviated from the RALP-design. His data are
ordered according to the headlines of this plan, but,
where necessary, he introduced categories and terms
derived from African thinking. He not only recorded the
rules of folk law but he also sketched the relationship
between the rules and the social context. On the whole
his recording is prsented as a running story. Kludze
has done the job differently. His research was directed
at the social behaviour in society. He studied judicial
decisions of magistrates-courts in Ghana and compared
them to the social behaviour. If the decisions deviated
from the practice, he regarded the latter source of
information as primary. In his recording he did not
follow the RALP-scheme. He created his own conceptual
system. He recorded law as a running story with much
reference to the social context.
The fifth chapter contains some concluding remarks.
Jurists have not developed a method of their own for
the study of folk law. They have gathered data to serve
the practice, and they have seen law as applicable
law. But this view has not lead them to an approach
directed at evaluating and changing the content of folk
law as such. The rules presented in their studies reflect
regularities in social reality; they do not express
ought-judgements. Only Ter Haar has developed a typical
juridical law theory. He has given the decisions of
functionaries the status of formal source of adat law;
and he considered it a task for the adat law scholars
to report the folk law as it ought to be.
Ter Haar's ideas are disputable. In the first place
there is his option for decisions of functionaries as
a formal source of folk law. This option seems to be of
little value, for several reasons: sometimes decisions
are taken by judges who have insufficient knowledge of
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law; other decisions are of little use because the
functionaries were bribed; then, particularly the
decions of native functionaries are directed at
compromising parties: they do not always refer to rules
in everyday life; finally the decisions are not always
excecuted in or accepted by the society. Ter Haar
admits that only those decisions are relevant that are
actually accepted. This condition makes sense, but it
implies that the actual behaviour in society should be
investigated; with the one hand the author takes back
what he has given with the other. Secondly there is a
more general objection against Ter Haar's thoughts.
It is arguable whether his approach is adapted to the
specific character of folk law. This type of law, as it
is reported in the Indonesian and African literature,
is unwritten: it lacks a scientific base and doctrines;
it is really 'living law', applied without any reference
to a scientific framework. Ter Haar's normative theories
imply a radical change in the character of folk law:
it would get transformed into jurist's law. A wellfunctioning system would be threatened and two
opposing types of law might emerge: jurist's law and
folk law: scientific law and living law.
Then some observations are made about the methodology
of fieldresearch and the description of folk law.
Jurists and anthropologists turn out to be in the same
position in this respect. It is advocated that jurists
should take the methodology of legal anthropology into
account. With regard to fieldwork a prominent legal
anthropologist as Hoebel suggests an eclectic use of
three different methods, in order to satisfy scientific
demands. Most jurists-fieldworkers turned out to have
applied only one or two methods.
Concerning the problem of description the following
remarks are made: Firstly it seems recommenaable to use
distinctions referring to indigenous thinking, not to
western jurisprudence. Secondly it might be advisable
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not to present a list of rules. Folk law consists of
a broad framework of principles. These should be
recorded, embedded in their social context. Finally
not only the principles of substantive law should be
presented, but also those of adjective law. The
indigenous judicial process does not only imply the
application of existing rules or principles. It also
involves the reconciliation of parties and the
restoration of peace in society. Special attention
should be paid to the principles concerning this
specific function of indigenous justice.

-202-

LITERATUUR

ABEL, R.L.

"Case Method Research in the Customary Laws
of Wrongs in Kenya" (deel I, II), East African Law Journal, Vol. V (1969) 247-290; Vol.
VI (1970) 20-60.
ADAM, L. "Methods and Forms of Investigating and Recording of Native Customary Law in the Netherlands East Indies Before the War", (Leiden,
1952) .
"ADATWIJZER, Houdende Practische Wenken bij Onderzoekingen naar het Adatrecht", Adatrechtbundel I Cs-Gravenhage, 1910) 16-20.
ALLOTT, A. "Methods of Recording Native Customary Law",
Reprinted from the Digest of African Local
Administration, (March 1948) 130-136.
ALLOTT, A. Essays in African Law, (London, 1960a).
ALLOTT, A.(ed.) The Future of Law in Africa, Record
of Proceedings of the London Conference 28 December 1959-8 January 1960,
(London, 1960b).
ALLOTT, A. "The Recording of Customary Law in British
Africa and the Restatement of African Law
Project", La Rédaction des Coutumes dans le
Passé et dans le Présent, Gilissen, J. (ed.),
(Bruxelles, 1962a) 197-232.
ALLOTT, A. (éd.) Judicial and Legal Systems in Africa,
ALLOTT, A.

ALLOTT, A.
ALLOTT, A.

(London, 1962b).
"The African Conception of the Rule of Law",
Development for What?, John H. Hallowell,
(ed.) (Durham, 1964) 75-102.
"Law and Language", Inaugural Lecture, (London, 1965).
"Law and Social Anthropology with Special
Reference to African Laws", Sociologus, Vol.
17, no. 1 (1967) 1-19.

-203-

ALLOTT, Α.

"The Unification of Laws in Africa", The
American Journal of Comparative Law, Vol.
XVI, no. 1-2 (1968) 51-87.
ALLOTT, Α. met EPSTEIN, A. en GLÜCKMANN, M., "Introduction", Ideas and Procedures in African Customary Law, Max Gluckmann (ed.) (London,1969)
1-76.
ALLOTT, Α. New Essays in African Law, (London, 1970).
ALLOTT, Α. met COTRAN, E. "A Background Paper on Restatement of Laws in Africa: The Need, Value and
Methods of such Restatement", Integration of
Customary and Modern Legal Systems in Africa,
The Law Faculty, University Ife (ed.) (Ibadan,
1971) 17-41.
ALLOTT, Α. "The People as Law-makers: Custom, Practice
and Public Opinion as Sources of Law in Africa and England", J.A.L., Vol. 21, no. 1 (1977a)
1-23.
ALLOTT, Α. "Twenty Years On - The Journal of African Law
and African Law: A Look at the Past and the
Future", J.A.L., Vol. 21, no. 2 (1977b) 125136,
ANDERSON, N. "Islamic Law in Africa", J.A.L., Vol. 21,
no. 2 (1977) 137- 138.
APELDOORN, L.J. VAN, Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, 17e herz.dr. door Leyten,J.C.M.,(Zwolle 1972).
BERTLING, C.Tj., "B. ter Haar Bzn", Koloniaal Tijdschrift,
Jaargang 30, no. 3 (1941) 266-273.
BOHANNAN, P. "Ethnography and Comparison in Legal Anthropology", Law in Culture and Society,
Nader, L. (ed.) (Chicago, 1969) 401-418.
CHABOT, H.Th. Verwantschap, Stand en Sexe in Zuid-Celebes, (Groningen, 1950).
CQMAROFF, J.L. "Restatement of African Law, Vol 5, Botswana I, Tswana Family Law. By Simon Roberts", J.A.L., Vol. 18, no. 2 (1974)
206-207.

-204-

CORY, H. met Hartnoll, M. Customary Law of the Haya
Tribe, (London, 1945).
COTRAN, E. Report on Customary Criminal Offences in
Kenya, (Nairobi, 1963).
COTRAN, E. "Kenya I- The Law of Marriage and Divorce",
Restatement of African Law, Vol. 1, (London, 1968).
COTRAN, E. met RUBIN, N.N. (eds.), Readings in African
Law, Vol. 1-2, (London, 1970).
COTRAN, E. met ALLOTT, A. "A Background Paper on Restatement of Laws in Africa: The Need, Value
and Methods of such Restatement", Integration
of Customary and modern Legal Systems in
Africa, The Law Faculty, University of Ife
(ed.) (Ibadan, 1971) 17-41.
DAVID, R. Major Legal Systems in the World Today, (London, 1978, 2e druk; le druk Paris, 1964).
DIJK, R. VAN Samenleving en Adatrechtsvorming ('s-Gravenhage, 1948).
DJOJODIGOENO, M.M. met TIRTAWINATA, Raden, Het Adatprivaatrecht van Middel-Java, (Batavia, 1940).
DJOJODIGOENO, M.M. Adat Law in Indonesia, (Djakarta,
1952).
DJOJODIGOENO, M.M. Wat is Recht? (Nijmegen, 1969).
DJOJODIGOENO, M.M. "Naar Aanleiding van Ter Haar's DiesRede van 1937", Bijdragen tot de
Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel
128, ('s-Gravenhage, 1972) 235-256.
ENCYCLOPAEDIE van Nederlandsch-Indië, Van Vollenhoven
(Prof.Mr. Cornells), Zevende deel,.2e druk
('s-Gravenhage, 1935).
ENGELBRECHT, E.M.L. De Nederlandsch-Indische Wetboeken,
(Leiden, 1940).
GILISSEN, J. "La Redaction des Coutumes dans Ie Passé
et dans Ie Présent, Essai de Synthese",
La Rédaction des Coutumes dans Ie Passé

-205-

et dans Ie Présent, Gilissen,J. (ed.),
(Bruxelles, 1962) 15-61.
"Concepts in the Comparative Study of TriGLUCKMAN, M. "CO
bal Law", Law in Culture and Society, Nader L. (ed.) (Chicago, 1969) 349-373.
GLUCKMAN, M.(ed.) Ideas and Procedure in African Customary Law, (London, 1969).
HAAR BZN, В. TER Beginselen en Stelsel van het Adatrecht, (Groningen-Batavia, 1939).
HAAR BZN, В. TER Adat Law in Indonesia, By B. Ter Haar,
Met een inleiding van E. Adamson Hoebel en A.Arthur Schiller, (Engelse vertaling van Ter Haar, 1939, New York,
2e druk, 1979).
HAAR BZN, В. TER Verzamelde Geschriften I, (Djakarta,
1950).
HAAR BZN, В. TER Verzamelde Geschriften II, (Djakarta,
1950).
HAAR BZN, В. TER Naschriften, (Djakarta, 1951).
HATTUM, W C.F. VAN "Het Adatprivaatrecht van NederlandschIndiê in de Praktijk, een Anti Critiek". Weekblad voor Privaatrecht,
e
Notaris Ambt en Registratie, 96 jrg,
Nrs.3549-3601 (1938) 448-450.
HAZAIRIN "De Redjang", De Volksordening, het Verwantschaps-, Huwelijks- en Erfrecht, Proefschrift,
(Batavia, 1936).
HAZAIRIN "Brief aan B. ter Haar Bzn.", Archief Adatrechtstichting, Archiefno- 73, (Leiden, 1939).
HOEBEL, E.A. met SCHILLER, A.A. Adat Law in Indonesia,
By В. Ter Haar, Met een inleiding van E. Adam
son Hoebel en A. Arthur Schiller, (Engelse ver
taling van Ter Haar, 1939, New York, 2e druk,
1979).
HOEBEL, E.A. The Law of Primitive Man. A Study in Com
parative Legai Dynamics (Cambridge, 1967 ;
le druk 1954).

-206-

HOETINK, H.R.

"Over het Verstaan van Vreemd Recht",
Rede, (Weltevreden, 1929).
HOLLEMAN, F.D. Het Adatrecht van de Afdeling Toeloengagoeng
(gewest Kediri), (Buitenzorg, 1927).
HOLLEMAN, F.D. "Mr. B. Ter Haar Bzn's Rede. "Het Adatprivaatrecht van Nederlandsch-Indië in
Wetenschap, Praktijk en Onderwijs", Het
Indisch Tijdschrift van het Recht, Deel
147 (1938) 428-440.
HOLLEMAN, F.D. "Die Regspraak oor die Inheemse Bevolking van Nederlands Oos-Indië", Bantu
Studies, (Johannesburg, December 1940)
375-393.
HOLLEMAN, J.F. "Trouble-cases and Trouble-less cases
in the Study of Customary Law and Legal Reform", Law and Society Review,
Vol. 7, no. 4 (1973) 585-609.
HOLLEMAN, J.F. "Van Vollenhoven en het Adatrecht",
Herdenking van de 100ste Geboortedag
van Cornells van Vollenhoven (18741974) (Leiden, 1975).
HOOKER, M.B. Legal Pluralism. An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws, (Oxford,
1975).
IBIK, J.O. Malawi I: "The Law of Marriage and Divorce",
Restatement of African Law, Vol. 3, (London, 1970).
IBIK, J.O. Maliwi II: "The Law of Land, Succession,
Movable Property, Agreements and Civil
Wrongs", Restatement of African Law, Vol. 4,
(London, 1971).
INDISCH Tijdschrift van het recht, delen: 133 (1931);
138 (1933); 139 (1934); 141 (1935); 150 (1939).
JOSSELIN DE JONG, J.P.B. DE "Customary Law: A Confusing Fiction", Kon. Vereeniging Indisch Instituut, Mededelingen no.
LXXX, (Amsterdam, 1948).

-207-

KEUNING, J.

"Het Adatrecht en de Rechtsbedeling over
de Inheemse Bevolking", Balans van Beleid,
(Assen, 1961) 223-237.
KEUNING, J. "Preface", J.C. Vergouwen. The Social Organisation and Customary Law of the Toba-Batak of Northern Sumatra, (The Hague, 1964)
V-IX.
KLUDZE, A.K.P. "Ghana I- Ewe Law of Property", Restatement of African Law, Vol. 6, (London,
1973).
KOESNOE, M. Opstellen over Hedendaagse Adat, Adatrecht
en Rechtsontwikkeling van Indonesië, (Nijmegen, 1977).
KONGRESVERSLAG Leiden, "The Future of Customary Law in
Africa" L'Avenir du droit Coutumier en
Afrique, Symposium-Colloque, Amsterdam,
1955, (Leiden, 1956) 88-101.
KONGRESVERSLAG Ibadan, "Integration of Customary Law
and Modern Legal Systems in Africa", The
Law Faculty, University of Ibadan (ed.),
(Ibadan, 1971).
KORN, V.E. Het Adatrecht van Bali, (2e herz.druk, 's-Gravenhage, 1932; Ie druk Leiden, 1924).
LOGEMANN, J.H.A. "De Beteekenis der Indonesische Getuigen", Adatrechtbundels XXIII: Java
en Bali, ('s-Gravenhage, 1924) 114133.
LOGEMANN, J.H.A. "Om de Taak van den Rechter", Indisch
Tijdschrift van het Recht, deel 148,
(1939) 27-42.
LOGEMANN, J.H.A. Over het Staatsrecht van Nederlands-Indië,
Collegeaantekeningen ('s-Gravenhage, 1947).
LOGEMANN, J.H.A. Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht, (Leiden, 1948).
LOGEMANN, J.H.A. "Herdenking van Frederik David Holleman". Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
1958-1959., 1-5.

-208-

MacCORMACK, G.

"Procedures for the Settlement of Disputes in 'Simple' Societies", The Irish
Jurist, New Series, Vol. 11 (1976) 175188.
MALLINCKRODT, J. Het Adatrecht van Borneo, 2 dl., (Leiden, 1928).
McCLAIN, W.T. (ed.) African Conference on Local Courts
and Customary Law, (Dar es Salaam, 1963).
MEULEN, J.C. VAN DER, Het Adatrecht der Inlanders in
de Jurisprudentie 1912-1923,
(Leiden, 1924).
MOORE, S.F. "Comparative Studies: Introduction",Law
in Culture and Society, Nader, L. (ed.)
(Chicago, 1969) 337-348.
MOORE, S.F. "Law and Anthropology", Biennial Review
of Anthropology, (Stanford, Cal., 1970)
252-300.
NEKAM, A. "Experiences in African Customary Law",
Herskovits Memorial Lecture,(Edinburgh,1966).
OSSENBRUGGEN, F.D.E. VAN "Prof.Mr. Cornells van Vollenhoven als Ontdekker van het Adatrecht". Bijdrage tot de Taal-,
Land- en Volkenkunde, dl. 90 (1933)
I-XIV.
OSSENBRUGGEN, F.D.E. VAN "Raden Mr. Soepomo, Het Adatprivaatrecht van West-Java", WPNR,
3345, (1934), 44-46.
PHILLIPS, A. "The Future of Customary Law in Africa",
The Future of African Law in Africa. L'Avenir du droit Coutumier en Afrique, Symposium-Colloque, Amsterdam, 1955 (Leiden,
1956) 88-101.
PHILLIPS, A. "Twenty Years On: II", "Twenty Years OnThe Journal of African Law and African Law:
A Look at the Past and the Future: II",
J.A.L., Vol. 21, no. 2(Autumn 1977) 130-131.
POIRIER, J. "La Rédaction des Coutumes Juridiques en
Afrique d'Expression Française", La Rédaction
des Coutumes dans le Passé et dans le Présent,
-209-

Gilissen,J.(ed.),Bruxelles 1962) 275-292.
POIRIER, J. "The Current State of Legal Ethnology and
its Future Tasks", International Social
Science Journal, Vol. 22 (1970) 476-495
PRINS, J. "The Study of 'Adatrecht' (Adatlaw) . The Work
of Van Vollenhoven and his Disciples", La Redaction des Coutumes dans le Passé et dans le
Présent, Gilissen, J. (éd.) (Bruxelles, 1962)
165-184.
RESINK, G.J. "Afscheid van een School", Oriëntatie, no.
32 (1950) 52-55.
A Restatement of the Kgatla Law of Domestic
ROBERTS,
Relations, (Gaborone, Botswana, 1970a).
ROBERTS, S. A Restatement of the Kgatla Law of Succession to Property, (Gaborone, Botswana,
1970b).
ROBERTS, S. A Restatement of the Kgatla Law Relating
to Land and Natural Resources, (Gaborone,
Botswana, 1970c).
ROBERTS, S. The Recording of Customary Law: Some Problems of Method, (1971, plaats van uitgave
onbekend ) .
ROBERTS, S. "Botswana I -Tswana Family Law", Restatement of African Law, Vol. 5, (London, 1972).
ROBERTS, S. Order and Dispute: An Introduction to Legal
Anthropology, (Bugay Suffolk, 1979).
ROUVEROY VAN NIEWAAL, E.A.B. VAN Vrouw, Vorst en Vrederechter, Diss. (Leiden, 1976).
RUBIN, N.N. "The Swazi Law of Succession: A Restatement", J.A.L., vol. 9, no.2 (1965) до-

пз.

RUBIN, N.N.

"Matrimonial Law among the Bali of West
Cameroon: A Restatement", J.A.L., Vol. 14,
no.2 (1970) 69-97.
SCHAPERA, I. A Handbook of Tswana Law and Custom, (Lon
don, 1970 ; Ie druk 1939).
SCHOLTEN, P. "Mr. С. Asser's Handleiding tot de Beoefe-

-210-

ning van het Nederlandsch Burgerlijk
Recht", Algemeen Deel, (Zwolle, 1934).
SCHOTT, R. Main Trends in German Ethnological
Jurisprudence and Legal Anthropology,
(Freiburg, 1978) .
SEDLER, R.A. "Law Reporting in Anglophonic Africa:
Some Observations", The American Journal
of Comparative Law, Vol. 18 (1970)
831-840.
DE SMIDT, J.H.
Le Problème de la Rédaction des Droits
Coutumiers: Intérêt, Difficultés,
Méthodes, (Bruxelles, I960).
SOEPOMO, "Verslag Omtrent het Onderzoek naar het Adatgrondenerfrecht in het Gewest Jogjakarta
Buiten de Hoofdplaats", Indisch Tijdschrift
van het Recht, 133, (1931) I-II, 1-117.
SOEPOMO, Het Adatprivaatrecht van West-Java,
(Soekamiskin, 1933).
SOEPOMO, "Aanteekeningen op den Adatwijzer in Adatrechtbundel I (1933)'; Adatrechtbundel XXXIX:
Gemengd, ('s-Gravenhage, 1937) 16-17.
SOEPOMO, "Verslag Nopens het Onderzoek naar het Adaterfrecht ter Hoofdplaats Batavia",
Tijdschrift van het Indisch Recht, 150,(1939)
105-124.
SONIUS, H.W.J. Over Mr. Cornells van Vollenhoven en het
Adatrecht van Indonesië, (Nijmegen, 1976).
STEENHOVEN, G. VAN DEN The Land of Kerenda, (Nijmegen,
1970)
STEENHOVEN, G. VAN DEN "Formele en Informele Rechtspleging: De Dorpsjustitie in Indonesië", Rechtspleging, jubileumbundel Katholieke Universiteit
Nijmegen, 1923-1973,
(Deventer,1974) 247-258.
TANNER, R.E.S. "The Codification of Customary Law in
Tanzania", East African Law Journal, Vol.2,
(1966) 105-116.

-211-

TWINING, W. The Place of Customary Law in the National
Legal Systems of East Africa, (Chicago,1964).
TWINING, W. "Law and Anthropology: A Casa Study in InterDisciplinary Collaboration", Law and Society
Review, Vol. 7,104. (1973) 561-583.
VANDERLINDEN, J. Coutumier, Manuel et Jurisprudence du
Droit Zande, (Bruxelles, 1969).
VERGOUWEN, J.C. "Verslag omtrent den Toestand der Inheemsche Rechtspraak in Tapanoeli",
Mededeelingen van de Afdeeling Bestuurs
zaken der Buitengewesten van het Depar
tement van Binnenlandsch Bestuur,
Serie A no. 10, (Weltevreden, 1930)
1-121.
VERGOUWEN, J.C. Het Rechtsleven der Toba-Bataks,
('s-Gravenhage, 1933).
VERGOUWEN, J.C. The Social Organisation and Customary
of the Toba-Batak of Northern Sumatra,
(The Hague, 1964).
VOLLENHOVEN, С VAN Miskenningen van het Adatrecht,
(Leiden 1926; onveranderde herdruk
van 1909).
VOLLENHOVEN, C. VAN Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië,
I,II,III, (Leiden, 1918,1931,1933).
"WETBOEK van Strafrecht voor Ned.-Indie, E.M.L. Engelbrecht, De Nederlandsch-Indische Wetboeken, (Leiden, 1940) 993-1194.
WIENECKE, C A .
"Opmerkingen en Gegevens Betreffende den
Adatwijzer in Bundel I biz.16-20 (18801914).", Adatrechtbundel X, ('s-Gravenhage, 1915) 4-12.

-212-

AFKORTINGEN

J.A.L.
T.
W.P.N.R.

-Journal of African Law
-Indisch Tijdschrift van het Recht
-Weekblad van Privaatrecht,
Notariaat en Registratie.

-213-

-214-

Bijlage

Adatreehtbundel I,
Ьсшщй door de commissie voor het adalreclit

(GEMENGD)

UirOLOKM-N
LAND

ПООК
KV

HU

KONINKI IJK

VOLkFNkLNDl·

TAV

ШЗТГТІ ПТ VOOll D F H A L - ,
NKnLELAND'.aH-INDIb

•^ ( . R A V E N f l Ä L . i i ,

M A R T I N U S N IJ H O F F
1910

-215-

I

S E R I E Α.
A L O E M E KN D E E L .
Ν" 2.
A DATWIJ/Mi, HOlIltfMÎK VHM I ls( HI, ΛΜΝΚ>Ν ЛИ О МЖК

ZOr.klNíiEN* NAAR ПК! AJMTRK Hl
De7eftdatttijzer is gfilriikt on \(»oi do cistr ш ml voi^prciJ in Api il 1ÍU0

§ I. V o o r w e r p van h cl o n d e r z o r k .
1. De beslc maiiifr om ecu od.ilrrgrb op te sporen is met, Inj
inlanders near den regel zi If navratij le ilnen, miar op le merken,
hoe de gevallen, чалгор men het oog heeft, onder de bevolking
in werkelijkheid toegaan. Men \rngc dus alleen om mcdedceling
тап feiten en \ftu de oplossing, die di irbij in de practijk verkregen
|ч, en vooral nooit naar een of ander «yotrem
2. Als het blijkt, dat iets op vrrst-hillende manieren gebeurt,
vermelde raen die alle, ook al heet bij de bevolking de cene manier
goed eu de andere verkeerd.
3. Ale imHPt oudernetsche gcvvuonteii nicuwerwclschc gewoonten
worden opgemerkt, trachte men het prnclische nut de/er laatste en
de beweegredenen, die tot de nieuwe gewoonten leidden, te ont
dekken, ook al heelcn ze bij de bevolking slechts onttunluig van
de adat te ziju.
4. Even belangrijk nis onderzoek van een adatrecht, dat zich in
de i и laud sehe samenleving ongestoord en rustig beeft kuuuen ont
wikkelen, te onderzoek van een adatrecht, dat ouder аЬчогпЫе
omstandigheden — zending, emigratie, uitznerming ID Loloniei,
bevolkingivermenging enz — is ontstaan
5. 13ij de opteekeuing van de rrsullateu vau het ondeuuek такс
men een scherpe nfecheiduig tusscheu hetgeen men inderdaad h CL ft
waargenomen eeuerzijds, en anderzijds de persoonlijke beschouwingen
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17
— hetzij vao deu onderzoeker hetzij
treffende do waargenomen feiten

ац de geraiiflplecgdeii — be

G Als litt adatreclil over zeker punt всіііціі Le zwijgen, trarli te
men, аі огспз die conclusie mede te dctlei , haar juistheid te topfqcu
door bij nieuwe oavriig de feiten of ile kwestie anders voor te
drigen of door bij andere perionen nuvnag te doen. Men geve op,
wat, hoe eu iin WILU gevraagd іч
7 Min bfdenke, dat er groot ycraihil kan zijn tusschen het
idtlrecht der werke]i|klieifl en de regels, die in ociidan? oendane
enz of iu vorsten' dicteu -1 ;aii rp^Lleekrnd
8 M( n bedenke, dat ûd ihpri uken (papitilis tn?) wel wetensen dus vcrmeldi ii'ïHinrdig 7ijii, d )tli niet de beieckcnis hebben van
irtikeleu uit (en aditwethoek Het /ijn iiitegrndeel slethLs ornnrnenlen
vin dt adntkennis, en dikwijls duistere, pedinte en dubbel/iunige
orn imi uien
9 Mm lette er op, of onder de levende adiltoeblanden чопіз een
tu ander іэ, dat ііч een gevolg moet of kin worden beschouwd
van / ui vernemertbv oorschrift e η of mmtrcgelrn
10 Men lette op de in /wang zijndt inlandsclie termen, alsook
op In t doortengi bruiken vin ver^t billende termen /ouder «¡(.Herpe
af^elit iding Min lite zich eehter niet verleiden om uit het gi brink
vin ti n bejmlden term te bcduitm tot et u voorstelling van deu
aard et пег virhouding ' , en hechte meer aan de feitelijke wijze \aii
орІоя-iNg van moeilijkheden dui ian het rechtskarikter dat inbnd4(he biriehl^cvers in zulk ceu oploasmg 7iei]
^2

Wij 7e van h e t < i n d e r 7 o e k

tl A(btoiiderz<iek η ein kunst, die door oefening moet worden
gelet rd geduld en kilmte zijn hoofdyikeu daarbij Van «root btling
is de inkleeding dt r vngen TïclnNe ktnnis van de omgingMaal en
van de .çihruiken des hrub moei uien ook slag hebben om met
d( η kleinen mio gemoedelijk te priten en om diens verlrouwcn te
wiuneu
1
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HOOFDSTUK I. VERWANTSCHAPSRECHT.
§ 1* Bloed' en aanverwantschap·
1 Het verwantschapsstelsel
ín W e s t - J a v a
is
ouderrechtelijk
Terrein-onderzoek
Over geheel West-Java hebben we
bi) ons terrein-onderzoek bevonden dat onder de bevolking de
afstamming gerekend wordt zoowel in mannelijke als m vrouwelijke lijn Tijdens huwelijk staan man en vrouw — behoudens den
uitzonderingstoestand bij sommige huwelijken (zie onder Huwelijksrecht) — zoowel persoonlijk aU geldelijk op voet van gelijkheid
en geen van beiden behoeft den rechtsbijstand ν .in de(n) andere(n)
De beide ouders oefenen de ouderlijke macht over hun kinderen
uit en na echtscheiding kan die macht zoowel aan den vader aU
aan de moeder worden opgedragen
W a a r wij in West-Java verzorging van weezen hebben aangetrofTen, geschiedde die zoowel door bloedverwanten in de manne
lijke als in de vrouwelijke lijn (zie bij Verzorging van weezen)
O v e r den geheelcn rechtsknng gaat het erfrecht naar beide zijden,
in beide Innen
Uit het bovenstaande blijkt dat het verwantschapsstelsel la
W e s t Java een ouderrechtelijk karakter heeft W e l zi|n er enkele
trekken, die aan vrouw of man overwicht geven Zoo in
Bantam, alwaar behoudens in het aan de Preanger grenzende dis
trict Tjilangkahan regentschap Lebak, de gewoonte heerscht,
dat de ouders van het meisje zich een schoonzoon zoeken en de
adat dat de man steeds bij zijn vrouw komt inwonen overeenkom
stig den aldaar bekenden regel . banteng anoet ing sapi . de stier
volgt de koe d i dus de man volgt de v r o u w ' ) Aan den anderen
kant bestaat in Pasoendan deregel, dat adellijke titels alleen in de
mannelijke lijn vererven
Van een Mohammedaanschen invloed in deze blijkt i n h e t a d a t recht niet behalve voor zoover betreft een geheel uit het Mohammedaansche recht overgenomen instelling als de bepaling van den
wall der vrouw
4 AB

ή Ыг 521
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Bloedverwanten
wargi

heeten

D o o r adoptie

knnj

—

in het Soendaneesch

baraja,

kan iemand uit zijn natuurlijken

warga

i n dien van een ander (adoptant) overgaan (zie onder

M e n zi) er o p

bedacht,

dikwijU

spreekt

enkel

fintjoe)

,mijn broei

het in werkelijkheid

dat de
van

Soendances

mijn

(doeloer)

m

de

zoon (anak) ,

Adoptie).

omgangstaal

„mijn

kleinzoon

(aio, ^оеілап) ', als

of , mijn neet

betreft, respectievelijk

oí

verwanien-

een

broerszoon

(aio,

soewan), een broerskleinzoon (intjoe ti giairJ, een vollen neef (doe
loer misan) of een achterneef (aio mis^n), een w n a r b c h u w m g der
halve \ o o r den rechter o m , als iemand een bepaalde benaming be
zigt v o o r een bepaalde

familieverhouding,

hem te vragen

wat hij

met die benaming precies bedoelt
Aanverwantbchap
schc

ouden, van

ontstaat door aanhuwelijking
een

echtpaar

zijn

еікаагь

Schoonzoon of schoondochter is anak mmantoe
w a a r d o o r de

aanverwantschap

men van g e l e z e n of bekas

De

besan

%ederzijdof

warang.

Is het

huwelijk.

o n t s t o n d , o n t b o n d e n , dan

(Maleibch)

oeroet

spreekt

(Soendaneesch) of

tilas (javaansch) besan of mmantoe
2

Door

door
de

de

de o n t b i n d i n g

rechtsgevolgen

het

stuk

zien

van

aanverwantschap
van

van

van

het

huwelijk,

ontstond,

waar

eindigen

de a a n v e r w a n t s c h a p

huwelijksrecht

adatgrondenrecht

niet,

die

ten

op
aan

wel

A a n de kwestie van het al of niet eindigen van aanverwantschap
d o o i o n t b i n d i n g van het huwelijk, w a a r d o o r zij o n t s t o n d , zijn en
in de literatuur, en in de jurisprudentie beschouwingen g e w i j d ')
Wat

de jurisprudentie in West-Java belreft, de raad van justi

tie te Batavia
van

Batavia

b e a n t w o o r d d e bedoelde vraag voor
m een vonnis van

19 Augustus

het

adatrecht

1924 ( T dl 122, blz

177) bevestigend
H e t spraakgebruik, dat de termen bekas. oeroet en tilas bezigt,
zegt o ι
of cenige

in deze niets

D e vraag als rechtsvraag toch bcteekent,

rechtsbetrekking

de o n t b i n d i n g van het

ontstaan door

huwelijk

ontstond, al dan niet w o r d t
') Z i e Tor H n r m Τ dl 12?
sein ijvcrs en iiirisprudcntiL

D J f boek

blz

ts een beschrijving,

aanverwantschap,

waardoor

opgeheven
181 с ν

die

Alvorens

die

en *.lc d o o r h e m ¿Idaar

geen codificatie.
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door

aanverwantschap

Aile

vraag

te

aangehaalde

opmerkingen,

verbete-

-
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beantwoorden, moeten we ons eerst afvrayen. of He aanverwant
schap wel eemye rechtsbetreHmfl schept
Snouck Hurgronje meende van met. hi] wees alleen op den rcflel.
dat men niet m.ig huwen met bloedverwanten zijner echtgenoote
in de rechte opgaande en nederdalcnde I m e . noch met degene, die
eenmaal echtgenoote van een zijner bloedverwanten in de rechte
opgaande of nederdalcnde linie geweest is ') W.it dit huwelijks
verbod betreft, heeft de ontbinding \an het hiiwe!i)k, waardoor
de aanverwantschap ontstond, daarop dus geen in\]oed
Inderdiad hebben we geen aanwijzmj gevonden d it de aanver
wantschap in het aditrecht. behalve boven bedoeld huwelijksverbod.
eemg ander rechtsgevolg heeft met uitzondering van een punt,
namelijk op liet gebied van het .idatgrondenerfrecht bij „cummuna.il
bezit in Tjiamis, Koenmgan en Chcribon
Beneden (onder Ingeklemd inlandsch bezitrecht) zullen we zien, dat
het recht op een ..aandeel in den coniniiinalen grond bij ontstentenis
van zoons, dikwijls vercrit aan een ЪІИООПІГ>ОП IS echter het hu
welijk tusschen den schoonzoon en de dochter ontbonden, het
zij door den dood hetzij door echtscheiding, dan komt de gewezen
schoonzoon niet voor erfopvolging in aanmerking Hier heft de
huwelijksontbinding dus wel de rechtsbetrekking op, die door de
n.invcrwanbchap is ontstaan
Het verdient tot slot van deze paragraaf vermelding, dat de
kwestie, of gewezen a inverwanten al ot met als getuigen mogen
worden gehoord (zie artikel HS lid 1 onder Ie van het Inlandsch
Règlement; niet is een kwestie van ad-itrccht, dat de oplossing
dier kwestie ook niet in het adatrecht kan worden gevonden, aangezien, gelijk uit het bovenstaande blijkt, dat recht geen algemeen
antwoord geeft op de vraag of aanverwantschap al dan met
eindigt door ontbinding van het huwelijk, waardoor ze ontstond
') AdvKs aan het hof m 1
qrstlinfun IV hlz Ώ7)

ringen en aanvullingen

dl 72 1)1; 167 {οιΛ opgenomen in zijn

zende men aun het Departement
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§ 2.
3

Verhoudinq ouders — kinderen.

Geboorte

veelal

van

vermeden

kinderen
door

buiten

nood-

echt

wordt

dwang-7)

(ook

huwelijken
Geen
11) к e

adatrechtregelen

nopens

b u i t e n e c h t e-

kinderen

Terrein-onderzoek

In West-Java

wordt

een buiten

In de desa Ί jiparnj (regentschnp Bnndoeng) werd

een geval

echt geboren kind «injA dj,id,ih genoemd
medegedeeld, dat een weduwe buiten echt van een kind bevallen
was,

waarvan bekend was, dat de verwekker van

tokobediende

het kind een

was van een Chmeesche toko aldaar

Vo' '•ns de wedana ^ van Lcmbang, Tpmahi. Bandjaran, den
assisteiiL-wedana van Patjct (regentschap Bandoeng) en den we
dana van Koemngan zijn in hun respectievelijke ressorten enkele
vrouwen bekend, die, hoewel ongehuwd, een kind hadden, terwijl
niemand wist. wie de vader van het kind was
In de desa Tjitjalengka (regentschap Bandoeng) is een geval voor
gekomen, dat. toen een ongehuwde vrouw drie maanden zwanger
bleek te zijn. haar vader alle mogelijke pogingen deed om een man
te vinden, die haar trouwen wilde, uelke pogingen echter mislukt
warpn

zoodat het kind buiten echt is geboren

In de drsa Darma (regentschap Koemngan) JS een geval voor
gekomen, dat de betrokken pengoeloe geen bijstand verleenen wilde
tot het sluiten van een huwelijk tussthen een vrouw, die reeds
zes maanden zwanger was en den verwekker van haar zwanger
schap, zoodat het kind buiten echt ter wereld is gekomen
In de desa Tjikaso (regentschap Koemngan) heeft zich een ge
val voorgedaan, dat een ongehuwde vrouw, toen zij drie maan
den zwanger was

er bij den verwekker van haar

op aandrong, om haar te huwen
nomen huwelijk

zwangerschap

Deze stelde echter het voorge

steeds uit, totdat het kind geboren werd

Ook

daarna is het huwelijk met doorgegaan

Dit boek is een beschrijving» peen codificatie
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Alle opmerkingen,

verbete-
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Deze gevallen schijnen echtec uitzondering te zijn Over df-n gt
heden rechtsknng, met uitzondering van Bantam '). werd ons
medegedeeld, dat bij de bevolking de gewoonte heerscht dat men een
echtgenoot zoekt voor een zwangere ongetrouwde vrouw, „opdat
het kind een vader heeft", in het Soendaneesch, ngangkat bapa. in
de Bataviaasche rechtsgouw. boeat meneiangkan, d ι opdat het
kind te rang, dus wettig zij, of boeat nambalm orang boen ti л g
Het noodhuwelijk wordt dan genoemd kawin tambalan (tambal
van nambal, d ι dichtstoppen) kawin hwat, of kawin angkat bapa In de desa s Tjililin en Tjitjalengka (regentschap Bandoeng)
zcide men, dat men soms tegen betaling van een som gelds iemand
aanzochten bereid vond tot het trouwen van een zwangere vrouw,
dit wordt ngoeltkeun genoemd vanwege de betaling, het loon
Het kind wordt dan door de publieke opmie in de betrokken
streek als wettig (sah, terang) beschouwd, omdat het geboren is
na het huwelijk, al is het ook een dag daarna 2 )
Een geval van huwehjksdwang van den veroorzaker van de zwan
gerschap eener vrouw vinden wij vermeld in een ongepubliceerd
procesverbaal van een zitting van den land rand te Soemedang van
12 Juni 1930, het feit speelde zich af in 1873, waarbij een lebe
(dorpsgod^dienstbeambte) iemand, nadat hi] bekend had steeds om
gang met zekere vrouw A te hebben gehad, dwong met haar te
trouwen
Adatrechtbundel 19 blz 27 vermeldt voor Kandanghdoer en
Indramajoe-West (regentschap Indramajoe) een retributie van
25 cent aan de gezamenlijke dorpsbestuursleden als een maagd
zwanger wordt en de man verplicht is (wordt 7 ) haar te trouwen
Is de zwangere vrouw getrouwd met een ander dan den ver
wekker van haar zwangerschap, dan bestaat tusschen het kinden
den natuurlijken vader geen rechtsbetrekking , wel tusschen het
kind en den man van zijn moeder
J u r i s p r u d e n t i e D e landraad te Batavia meende bij vonnis van
27 Mei 189Θ (Enthoven, blz 64) een m noodhuwelijk (nikah tamba
lan) d n e maanden na het huwelijk geboren zoon, ingevolge de plaatse
lijke adat, als zoon en dan ook als erfgenaam te moeten erkennen
I) K|ftl • агаЫспзгго en eenvoud 9« dcsal eden lol wie wi| om ternir hebben gewtnd lelden om dol
In Bdfitam в*« nood huwcl gben *\я hie/ bedoeld bektfld 1 In Het hevi dat aldur oecn vouw (be
halve d« proti tute •] neh tot oragaag bulten tcht leent dan ne era aikab (Müh huwebikulu ting)
3) Zie Van VoUeahovcn Adatrecht I ih 726

ringen en aanvullingen

zende men aan het Departement
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4. V e r h o u d i n g
m o e d e r of n a t u u r l i j k e
vader
en o n w e t t i g
kind
T e r r e f n - o n d e r r o e k In de bovenvermelde gevallen van
buiten echt geboren kinderen (anak djadah) zijn die kinderen ver
zorgd door de геьресМе сЦке moeders en was de verhouding
tusschen moeder en onwettig kind precies dezelfde als die tusschen
moeder en wett g kind
O v e r de verhouding tusschen anak djndah en η ituurhjken vader
ontbreken gegevens
J u r i s p r u d e n t i e Een beschikking \an het hof van 18 Maart
1926 ( Τ dl 112 blz 122) houdt o m in dat
volgens de gods
dienstige wetten der Mohammedaansche Inlanders de rechtsbe
trekking tusschen moeder en uettig kind volkomen dezelfde is als
die tusschen moeder en onwettig kind en dat di·* rechtsbetrekking
reeds door het feit der geboorte in haar vollen omgang ontstaat
zonder dat van een erkenning als een aparte rechtshandeling
sprake is
Een ge\al d^t een moeder van een buiten echt geboren kind
• en actie instelt tegen den natuurlijken vader om onderhoudskosten
voor het kind hebben wij niet aangetroffen
In de boven (blz Λ) bedoelde gevallen van buitenecht geboren
kinderen voelt het betrokken rechtsmilicu dat het feit der buiten
echtelijke geboorte van het kind de moeder en h.iar bloedverwan
ten isin of era (beschaamd) maakt en d i t men fitsoenshalve er
met openlijk over behoort ie spreken Het zal o ι wel m verband
hiermede zijn, dnt een actie als bovenbedoeld met bekend is omdat
een dergelijke actie uiteraard de buiten-echtelijke geboorte van
het kind ruchtbaar maakt
Indien zich echter een geval voordoet, dat de moeder van een
buiten echt geboren kind den natuurlijken vader in rechte aan
spreekt om aan het kind onderhoud te verschaffen wat moet de rech
ter dan d o e n 7
In overeenstemming met de algemeene richtlijnen die Van Vollenhoven daarvoor m Adatrecht IÍ blz J82 e ν en T e r Haar in
zijn oratie blz 17-18 hebben getrokken zal de rechter o ι moeten
nagaan, welke beginselen uit bekende adatrechtregelen te vinden
zijn Z o o zou het kunnen wezen dat de wijze, waarop men pleegt
den natuurlijken vader te zoeken of niet te zoeken om hem tot

Du boek 15 een beschrijving, peen codificatie. Alle opmerkingen,
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een huwelijk te brengen, als uitgangspunt kan dienen om op soortgelj)ke wijze den natuurlijken vader te zoeken of met te zoeken, ten
einde hem tot onderhoud te verplichten Is echter zulk een be
ginsel met op te sporen, dan ka" w«»lticht dp rechtsoverfuiging
van de rechtsgenooten (de „publieke opinie") worden vastgesteld
Is ook dat onmogeIi|k, dan heeft de rechter in het bewustzijn, dat
zijn beslissing rechtsvormend werkt, naar eigen rechtsbesef te be
slissen Beneden zal blijken, dat we telkens op vragen stuiten, die,
wanneer zij zich voor den rechter voordoen, hem voor de hier
omschreven taak stellen.
5 T u s s c h e n o u d e r s en w e t t i g e k i n d e r e n
be
staat een w e d e r k e e n g e
onderhoudsplicht
Over den geheelen rechtsknng is het een algemeen bekend
feit, dat ouders hun onvolwassen kinderenen hun volwassen huiskmderen onderhouden en dat omgekeerd, volwassen kinderen hun
ouders, die niet meer In staat zijn voor zichzelf te zorgen, onder
steunen Bij de bevolking in West-Java heerscht dan ook de door
niemand in twijfel getrokken rechtsovertuiging, dat ouders en
kinderen elkaar wederkeeng onderhoud verschuldigd zijn.
6
Ouderlijke
macht H e t b e l a n g van het kind
m o e t d e n r e c h t e r l e i d e n bij zijn b e s l i s s i n g n o 
p e n s d e v r a a g , b ij w i e n d e r g e s c h e i d e n o u d e r s
h e t k i n d blij v e n z a l
Inhoud van de ouderlijke macht is de zorg van de ouders
voor den persoon en de goederen van het Kind In tegenstelling
tot het Mohammedaansche recht ') is in net adat ret. η t de zorg
voor den persoon steeds vereenigd met die voor de goederen
van het kind De ouderlijke macht houdt ook in, de bevoegdheid
van de ouders om het kind uit te huwelijken
Bij wien der ouders berust die macht, als zif van elkaar gescheiden
zijn 7
Terrein-onderzoek
Dat een moeder bi) de echtscheiding
haar zoogend kind meekreeg, werd ons medegedeeld in de desa
Tjiroeas (regentschap Serang), in de kota's Buitenzorg en Bandoeng
en in de desa Langenkamoeljan (regentschap Koenmgan)
') luynboll. Moh Wet. blz 227-228
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In de desa s Lembang (regentschap Bandoeng) en Bajongbong
(regentschap Garoer)zi|n ons gevallen medegedeeld, dat een moe·
der bi) de echtscheiding haar kind meekreeg, dat den leeftijd had
van lepas піосюе. d i na de zoogpenod*.
In de desa Pclaboeanratoc (regentschap Soekaboemi) kwam een
geval voor, d.it een vrouw van haar man is gescheiden Het doch
tertje en het toontje gingrn met de moeder mee, maar toen het
tijd werd, dat die kinderen naar school moesten gaan, werden ze
door den vader van hun moeder gehaald en sedert zijn die kin
deren Ы) den vader gebleven
j u r i s p r u d e n t i e Uit een vonnis van den landraad te Tjiandjoer van 15 Mj t irt 1905 (Enihoven, blz 121) blijkt, dat een
moeder haar zoogend dochtertje bi) echtscheiding meekreeg
Een vonnis van den landraad te Batavia van 19 September 1928
(T dl 136, b!z 220) vermeldt een geval dat een moeder na
de echtscheiding de zorg had over drie onvolwassen kinderen en
ddarom den vader aansprak tot verschaffing van onderhoudskosten
(nafknh) dier kinderen
Een (ongepubliceerd) vonnis van den landraad, e\ eneens te Batavia
van 22 |uli 19 30 vermeldt een geval van een moeder, die na
haar echtscheiding haar „mindertange ' kinderen, re^pectieveliik
van 7 en van 9 jaar had te verzorgen en daarvoor o m van haar
gewezen echtgenoot een bedrag vordert voor het maandelijksche
onderhoud dier kinderen
Bij een (ongepubliceerd) vonnis van meergenoemden landraad van
2Ί November Η 2 8 werd een inlandsche Christen veroordeeld zijn
gewezen vrouw een maandelijksche uitkeering van f 20 te betülen
bi) wijze van onderstand tot tijd en wijle hun zoon, die btj de
moeder bleef den leeftijd van 16 jaar zal hebben bereikt
Een zelfde geval als in laatstbedoeld vonnis genoemd, behelst
een (ongepubliceerd) vonnis ook van den landraad te Batavia van
3 Januari 1929, in casu moest de vrouiv drie kinderen verzorgen
en werd haar gewezen echtgenoot tot maandelijksche uitkeeringen
aan haar veroordeeld, totdat die drie kinderen den leeftijd van
15 jaar hadden bereikt
W e e r een geval, dat zich tusschen twee gewezen echtelieden,
die den Chnstelijken godsdienst beleden, heeft afgespeeld, η 1 dat,
hetwelk vermeld is in een (ongepubliceerd) vonnis van den land-
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raad te Batavia van 28 Januari 1930. waarbi) een vrouw echtschei
ding vorderde op grond van overspel door haar man gepleegd, doch
daarbij gesteld heeft dat die man de zorg en opvoeding van hun
7-jarig kind op zich heeft genomen De landraad wees den eisch
toe en bepaalde o m , dat het kind bij den vadrr zal verblijven
Hen (ongepubliceerd) vonnis van den landraad te Bandoeng van
31 Mei 1929 houdt in dat krachtens het in het Bandoengsch*
geldende adatrecht de vader de ouderlijke mi»cht uitoefent dat de
vader de plaats van opvoeding en verzorging van het kind heeft
te bepalen tenzij het kind wegens zijn icvigdigen leeftijd de moe
derlijke zorg met ontberen kan Niet blijkt hoe de landraad aan
dezen adatrechtregel is gekomen
In Bandoeng kwam een geval voor, dat een kind van ongeveer
4 jaar bij de echtscheidmg bij den vader bleef, terwijl de moe
der de echtelijke woning verliet Niet lang na de echtscheiding
vroeg die moeder haar gewezen man om haar dat kind af te dra
gen De vader weigerde, waarop de moeder zich terzake tot den
priesterraad te Bandoeng heeft gewend Dit rechterlijk college
besliste bi| vonnis van 26 December 1930 (ongepubliceerd), dat
het kind een dochtertje onder het gezag van haar moeder zou
staan totdat zij den ouderdom van 7l/2 jaar zou hebben bereikt
Dit pnesterraadvonnis is executoir verklaard door den landraad
te Bandoeng bij vonnis van 19 Januari 1931 (ongepubliceerd), de
vader werd veroordeeld tot afgifte van het kind aan de moeder,
totdat het Z 1 ^ jaar wordt
Ci e heel in overeenstemming met het ouderrechtelijke beginsel
van het adatrecht van West-fava (boven blz 1) geven boven op
gesomde beslissingen den regel aan dat zoowel de moeder als de
vader na echtscheiding de kinderen toegewezen kunnen krijgen
Het feit, dat kinderen, die de moederlijke zorg niet kunnen ont
beren aan haar komen, rechtvaardigt den boven geformuleerden
regel, dat, indien de rechter tot een uitspraak geroepen wordt, het
belang van het kind den grond van zijn beslissing moet vormen
Ζ D e v a d e r m o e t b l ij v e n bij d r a g e n i n h e t o n 
derhoud
Dat een vader, hoewel de feitelijke verzorging van het kind na
de echtscheiding bij de moeder berust, niet ontslagen is van zijn
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verplichting tot onderhoud van zijn kinderen, wordt in de ЦІГІЪprudentie algemeen aangenomen en blijkt o m uit boven aange
haalde vonnissen van den landraad te Batavia
Volgens een vonnis van den landraad te Cheribon van 16
April 1930 | T dl 133 blz 157) heeft een moeder, die π π de huwelifksontbinding 12 jaar v-acht met het instellen van een vordering
tot levensonderhoud van haar zoon tegen diens vader, Ьлаг gewe
zen echtgenoot, het recht op terugvordering over den tijd. vooraf
gaande aan het instellen vnn haar vordering verwerkt
дп het
oogenbhk van het instellen van haar vordering (bi) den priester
raad) af kan zi) de onderhoudskosten van den vader opvorderen
Het zij voorop gesteld, dat in verband met het beginsel van
ouderrecht. de vrouw, indien ZIJ eigen inkomsten heeft, eveneens
tot onderhoud vnn de kinderen verplicht is en dus bijvoorbeeld
met het volle bedrag van hnar vroegeren man kan vorderen Voor
zoover echter de Mohammedaansche rechter m deze zaken een
beslissing te nemen krijgt, zal van hem een invloed uitgaan, die
den man alleen aansprakelijk acht voor de onderhoudskosten van
het kind
8 Einde der periodieke u i t k e e r i n g e n
Hier
o v e r g e e n b e s l i s s i n g e n , d o c h de r e c h t e r bepaIe h e t t i j d s t i p d a a r v a n
in h e t b e l a n g v a n d e
rechtszekerheid'
T e r r e i n - o n d e r z o e k Eenige beslissing omtrent den duur
der periodieke uitkeeringen. ua«irtOL· een vader n«iar adat recht
verplicht is. hebben we met aangetroffen
J u r i s p r u d e n t i e In het boven (blz 8) vermelde vonnis van
den landraad te Batavia van 19 September 1928 staat dat de
landraad ten aanzien van het onderhoud der kinderen geen be
slissing kan geven, geldig tot de kinderen volwassen zijn. ddar de
landraad steeds bevoegd is op grond van gewijzigde omstandig
heden, een andere beslissing te nemen Daarentegen heeft die land
raad in zijn boven (blz 8 ) vermelde vonnissen van 24 November
1928 en 3 Januari 1929 een vader tot manndehiksche tntkeenngen
aan zijn gewezen vrouw verplicht ten behoeve van het onderhoud
van hun kinderen, totdat die kinderen den leeftijd bereiken, in
het eerst genoemde vonnis, van 16 en m het laatstbedoelde van 15
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(aar H e t blijkt niet, hoe de landraad aan die leeftlfdsgrenzen kwam.
doch bet schijnt een met onaannemelijke, hoewel te algemeene
uitdrukking voor bet tijdstip waarop het onvolwassen-zifn eindigt
In het boven (blz 10) vermelde vonnis van den landraad te Chenbon van 16 April 1930 is de vader tot maandelijksche uitkee
ringen veroordeeld totdat het kind 16 jaar wordt
O ι ligt de ratio van de uitkeenngsplicht van den vader in de
absolute noodzaak tot verzorging van die kinderen die door hun zeer
jeugdigen leeftijd nog geheel aangewezen zijn op de zorg en be
scherming van anderen Die absolute noodzaak nu bestaat niet
ten opzichte van volwassen kinderen omdat zij geacht moeten
worden reeds voor zichzelf te kunnen zorgen al wordt er incon
creto nog voor hen gezorgd (zie onder Het volwassen-zijn) Een
vaste leeftijdsgrens waarop dit volwassen-worden intreedt valt in
het adatrecht van West-Java echter niet aan te geven (onder
Het volwassen zijn) Dit belet o ι den rechter geenszins in zijn
vonnis een tijdstip te bepalen waarop bedoelde uitkeeringen niet
meer behoeven te geschieden Het lijkt ons zelfs in het belang van
de rechtszekerheid, dat de rechter aangeeft, hoelang de blidrage
moet worden verstrekt
9
W i s s e l i n g van o u d e r , die ná de e c h t s c h e i ding het kind
verzorgt
T e r r e i n - o n d e r z o e k Kwesties tusschen ouders onderling,
bi) wien hunner de kinderen na hun echtscheiding zouden verblijven
hebben we bij onze adatonderzoekmgen niet aangetroffen Ook
ontbreken ons gegevens o \ e r een geval, dat een vader een kind
dat bij de moeder verbleef opeischt en op verzet harerzijds stuit Een
geval van wisseling van ouder met wederziidsche toestemming
hebben we reeds boven (blz 8) vermeld
Jurisprudentie
Boven (blz 9) hebben we een geval
vermeld bedoeld in het ongepubliceerde vonnis van den priesterraad van Bandoeng van 26 December 1930 en executoir verklaard door den Bandoengschen landraad bij vonnis van 19 Januari 1931 dat den vader veroordeelde tot afgifte van het kind
aan de moeder totdat het Z 1 ^ jaar oud wordt Deze leeftijd
houdt verband met de Mohammedaanschrechtelijke moemajjiz,
d ι de leeftijd, waarop iemand het onderscheidingsvermoaeu
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bezit') Enthoven, blzn 83 en 121 vermeldt een geval, betreffende
een vader, die zijn 7-|ang kind en diens geld. dat bij de moeder
was, onder zi|n hoede wilde hebben De landrand te Tjnndjoer
besliste bij vonnis van 15 M i a r t 1905, dat d*r vader wel het
geld, doch niet het kind kon krijgen, omdat voor dit laatste een
pnesterrasdvonnis noodig zou zijn
De bindraad te Bandoeng heeft ook een zaak behandeld tusschen een vader en een moeder over de verzorging van hun kin
deren na de echtscheiding, doch het betrol hier een Menadoneeschen
vader en een Europeeschc moeder De overwegingen m de betrek
kelijke vonnissen {dat van 21 October 1927 en een mteilocutoir
vonnis van M Mei 1930, beide ongepubhceeid) zijn echter belang
rijk genoeg om hier ie worden vermeld nl in eerstgenoemd von
nis werden de kinderen na de echtscheiding hunnei ouders toe
gewezen aan den vader, omdat die toewijzing irj het behincj ean
de kinderen шаъ Later vorderde di.' moeder wijziging van d.i* von
nis en toewijzing van de kinderen aan ha.ir, dot.h bij bovengenoemd
interlocutoir vonnis overwoog de landraad, dat zulk een wijziging
alleen mogelijk was, als /ici belnnq der kinderen zulks gebood, zoodat
eischeres (de moeder) had te bewijzen dat gedaagde (de vader) ..in de
uitoefening van de voogdij over zijn minderjarige kinderen hun be
langen en hun lichamelijken en zedehjken toestand verwaarloost
De gedachtengang m beide genoemde vonnissen van den
Bandoengschen landraad lijkt ons de tuiste De ouderlijke macht
г
is er voor alles in het belanq IM π het kmd )
Het is dat belang, dat in deze kwesties beslissend behoort te
zijn, dat den rechter tot richtsnoer moet dienen in zijn rechtspraak
in andere kwesties betreffende ouderlijke macht, aU h j bevindt, dat
te dien aanzien geen rechtsovertniying van de bevolking is vast te
stellen, noch uit beginselen is af te leiden
10. N a d e n d o o d v a n d e n v a d e r b l i j f t d e o u d e r lijke m a c h t a a n de m o e d e r , o o k w a n n e e r d e z e
later hertrouwt.
T e r r e i n - o n d e r z o e k Volgens een kjai (godsdienstleeraar)
kwam in de desa Menés (regentschap Pandeglang) een geval voor, dat
')
0

Dif

] u > n b o l ! M o h W e t blz 227
Die wordt Oulc in апекге TLCIHSMCISCIS ZOO I n g r e p e n zie A s s e r ЬСЬОІІСП, Burg
recht 1 blz 415 D e Bcncditty O u d e r lijkt rnachr CD k m d e r b c s c l i c r m i n y blz H5 46
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iemand stierf en een vrouw met üen kinderen naliet, van wie vijf reeds
mi sah, d w z
het ouderlijk gezin reeds hebben verlaten en een
eigen broodwinning hadden en vijf nog Jatim (onvolwassen) waren.
De weduwe en haar vijf onvolwassen kinderen bleven bijeen in
dr woning, waar ze altijd hadden gewoond, volgens genoemden
kjai en anderen uit die desa Menés en omstreken moet het aldaar
biasa (gewoonte) zijn, dat anak jatim na den dood van den vader,
onder de zorg van de moeder blijven en ze noemden daarbij andere»
soortgelijke gevallen
Soortgelijke gevallen (iemand die een weduwe met één of meer
onvolwassen kinderen naliet, waarna die kinderen verzorgd werden
door de moeder alleen) werden ons eveneens medegedeeld in Serang. Batavia f Mr-Cornells, Buitenzorg, Bandoeng, Garoet, Cheribon, ja op al de plaatsen waar wij voor adatonderzoek geweest
zijn
Zijn ef geen afwijkende gevallen voorgekomen 7
Ja ons is zulk een geval ter oore gekomen ш de kota Pandeglang, waarbij een broer van een overledene vijf van diens
onvolwassen kinderen van diens weduwe ter verzorging opvroeg,
omdat hij ze niet ann de moeder kon toevertrouwen en waarbij die
moeder aan het verzoek vrijwillig voldeed Alleen het zesde kind
een zuigeling, bleef bij de moeder achter
Een ander afwijkend geval werd ons medegedeeld in de desa
Dja^mga (regentschap Buitenzorg) Ook hier een broer van den
overledene, die de verzorging van diens drie onvolwassen kinde
ren op zich nam en waarbij de moeder dier kinderen dat met alle
genoegen toestond omdat zij ztlf onvoldoende middelen had om
haar kinderen te verzorgen (Haar man liet geen vermogen na )
Andere afwijkende gevallen hebben we niet aangetroffen '),
Blijft een moeder na den dood van haar man haar onvolwassen
kinderen verzorgen, a/5 ZÍJ hertrouwt7
Ja, in een ons medegedeeld geval in de desa Kadoehmoes
(regentschap Pandeglang), in oe kota's Batavia en Mr.-Cornelis, in
de deba Pelaboean (regentschap Soekaboemi), in de desa's Pengalengan en Tjililin (regentschap Bandoeng) en in de kota Tjiandloer
') Wi) brengen hier niet ter sprake de gevallen dat niet de moeder aH voogdes
van haar onvolwassen kinderen optreedt als gevolg van pnesterraadsbemoeienis,
omdat ш die gevallen het Mohammedaanse he recht wordt toegepast
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Neen, in een geval, ons medegedeeld m de wijk Pisangan (Mr Cornells), volgens het« elk een onvolwassen kind na den dood van
den vader, met de moeder ging inwonen bi| den grootvader (vaders
vader), doch toen die moeder hertrouwde en haar nieuwen echtge
noot volgde, bleef het kind bij den grootvader
Andere gevallen, waarbij een onvolwassen kmd na het hertrouwen
van de moeder niet meer door haar werd verzorgd, hebben we
niet aangetroffen
J u r i s p r u d e n t i e In de jurisprudentie wo-dt dikwijls — o ι
ten onrechte — gesproken van moeder-,.voogdes
Er is geen aan
leiding voor het adatrecht te denken ann een omzetting van ouder
lijke macht in voogdij Blijft de :org voor en de macht over de
kinderen bi| de moeder, dan zet zi| haar ouderlijke macht voort
Entboven. blz 63 vermeldt een vonnis van den rand van justi
tie te Batavia van 18 Januari 1868. inhoudende, dat ,.volgens het
Muzelraansche recht de vrouw geen voogdes (over haar kinderen)
vermag te zijn ' enz
Blijkens een vonnis van den priesterraad te Soeknboemi. no 4/1927
(Jurisprudentie-verzameling Afd Adatrecht), is aldaar een gevdl
voorgekomen, dat een vader bij wasijnt (uiterste wilsbeschikking)
zijn broer aanwees om na zijn dood zijn onvolwassen kinderen (belom
tjoekoepoemoernja) te verzorgen Nadat de vader dier kinderen ge
storven was, verzette de moeder zich tegen de voogdij van den broer
van haar overleden man, doch de prie ster ra dd heeft haar verzoek
om met de verzorging van haar onvolwassen kinderen te worden
belast, ontzegd, op grond van de bovengenoemde wasijat
Uit een (ongepubliceerd) procesverbaal van deskundigenverhoordoor den raad van justitie te Batavia gelast — v a n den landraad
te Soemedang van 30 Maart 1931 lezen we de eensluidende ver
klaringen van twee deskundigen, een gepensionnecrden assistentwedana van Tjimalaka en een hadji-landbouwer, beiden wonende te
Soemedang, volgens wie naar plaatselijke adat. na het overlijden van
den vader, de moeder optreedt als .voogdes van de „minderjarige'
kinderen Deze verklaringen hebben evenwel dezelfde kwaal als zoo
menige deskundigen-verklaring ze geven slechts de eigen, ongecon
troleerde meeningen dier deskundigen weer, zonder dat blijkt, dat
ze berusten op waarneraiog van concrete beslissingen '). Een derde
•) Ter haar. Rede eoz blz 11.
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deskundige in deze zaak. een gewezen diaksa van den landiaad
te Bandoeng, wonende te Soemedang. verklaarde hetzelfde nis
beide voornoemde personen Aao hem vroeg de landraadvoorzitter
wel. of bij g e ν a M e η kon mededeelen. waarop hi| zeide. dat hl)
in zi|o praktijk als d)aksa \an den landraad te Bandoeng herhaalde
malen meemaakte dat de mneder in rechte haar onvolwassen
kinderen vertegenwoordigde wanneer de vader reeds was over
leden Dit zou volgens hem ook ш Soemedang het geval zijn
(ongepubliceerd procesverbaa' van den landraad te Soemedang van
27 April 1P31)
In strijd met die mededeclmg Is echter een overweging van een
vonnis van den landraad te Bandoeng van 18 November 1926
(T dl 128 blz 85) inhoudende, dat volgens de adat aldaar een
oom van vaderszijde als voogd voorgaat bij de eigen moeder van
een kind Het blijkt niet, hoe de landraad aan die wetenschap is
gekomen
Intusschen wat bovenbedoelde djaksa als de praktijk van de
landraden te Bandoeng en Soemedang mededeelde, is eveneens die
van de andere landraden in West-Java In tal van erfeniszaken
bij al die landraden zien we zoo dikwijls een moeder als eischeres of gedaagde optreden
zoo voor zich als in haar hoedanig
heid van moeder-voogdes over haar minderjarige kinderen " Evenzoovele beslissingen dus van de rechtsgenooten en den rechter 'e
zamen dat de moeder naar adatrecht de zorg voor haar kinde
ren behoudt na den dood van haar man
Het groóte aantal van de medegedeelde concrete gevallen In
overeenstemming met de jurisprudentie levert reeds een sterke
aanwijzing op voor bet bestaan van de rechtsovertulging, dat een
kind na den dood van zijn vader onder gezag van zijn moeder
blijft ook als deze hertrouwt, en als daarbij de door ons gehoorde desalieden, hadji s en pnjaji s en andere menschen over den geheelen rechtskrmg ons mededeelden dat het Inderdaad hoort, zooals in die gevallen tot uiting is gekomen, dat het steeds zoo pleegt
te worden gedaan, dan is de boven geformuleerde regel o i. inderdaad een regel van adatrecht van West-Java
De bovenbedoelde gevallen in de kota Pandeglang en in de
desa Djasinga (regentschap Buitenzorg), waarbij de voogdij dooi
een oom (vadersbroer) werd uitgeoefend en dat In Mr -Cornells,
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waarbij een kind na het hertrouwen van de moeder bi) den grootvader bleef, moeten we als afwijkingen van dien regel beschou
wen, toelaatbaar, omdat de moeder medewerkte en het ш ver
band met de feiteli|kc omstandigheden blijkbaar het beste voor
het kind was
11 N a d e n d o o d v a n d e m o e d e r b l i j f t d e o u d e r 1 ]) к e m a c h t a a n d e n v a d e r
T e r r e i n - o n d e r z o e k In de desa Menés (regentschap Pandeglang) vercelde Entol O ons. dat htj ztjn vrouw in 1926 verloren
heeft Zij het na een getrouwde dochter, die met haar man in Batavia woonde en twee onvolwassen kinderen (an.ik jatim) Laatstgenoemde kinderen bleven bi] den voder, totdat ze op een leeftijd
waren gekomen, dat ze naar school moesten gaan, waarop genoemde Entol hen toevertrouwde aan zijn dochter en schoonzoon in
Batavia Een ander geval in genoemde desa betrof iemand die
zijn vrouw verloren heeft, waarop hij alleen de verzorging van
zijn uit het huwelijk geboren twee onvolwassen dochters en drie
onvolwassen zoons op zich nam
In de desa Pelaboeanratoe (regentschap Soekaboemi) is eveneens
een geval voorgekomen dat een onvolw.isscn kind na den dood
van zijn moeder Ы) den vader bleef, ook nadat deze hertrouwd was
Soortgelijke gevallen als in laatstbedoelde de^a werden vermeld in
de desa Tjibinong (regentschap Buitenzorg) in de kota s Bandoeng
en Garoet in de desa Pameungpeuk (regentschap Garoet) in de
kota s Tasikmalaja Koeningan en Chenbon en in de desa Ard}awinangoen (regentschap Chenbon)
Een geval, dat een moeder bij de bevalling stierf, waarna het
levend geboren kind werd geadopteerd door een ander, heeft zich
voorgedaan in de desa s Tjibarosa en Goenoeng Poetn (beide
regentschap Buitenzorg), in de desa Radjapola (regentschap Tasik
malaja) in de desa Pandjaloe (regentschap TjiamisJ en in de desa
Loewoek (regentschap Chenbon)
Een geval, dat een kind van omstreeks 1 jaar oud na den dood
van zijn moeder door een ander werd geadopteerd kwam voor
in de desa Soekaratoe (regentschap Garoet), omdat de vader het
niet kon verzorgen Een soortgelijk geval, betreffende een kind van
omstreeks 3 jaar, kwam voor in de desa Took (regentschap Chenbon)

Dtt boek ts een beschrijving, peen codificatie. Alle opmerkingen,
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Jurisprudentie
Enthoven blz 63 vermeldt een r.ipport
van deskundigen, waarmee de raad van justitie te Batavia zich b i
vonnib van 1 November 1867 vereemgde, waarin uit Koran en M o hrmmedaansche rechtsboeken werd toegelicht, dat de vader „voogd
zijnde bi] het leven der moeder, zulks blijlt na baar overlijden
Bi) den land raad te Garoet is in 1926 een vordering ingediend
door zekeren Hadji G waarin dezi.· stelde, dat zijn vrouw, was
overleden, nalatende drie onvolwassen kinderen (anak bawah
ocmoer), van w ie een voortgesproten uit haar huwelijk met
hem, rekestrant en twee, voortgesproten uit haar huwelijk met
haar vroeqeren echtgenoot, van v.ien ZIJ was gescheiden
0\er
eerstbedoeld kind oefende rekestrant de voogdij uit krachtens
vonnis van den priesterraad te Garoet over de twee anderen wei
gerde de vader, dus vroegere echtgenoot van de overleden vrouw, als
voogd op te treden Rekestrant verzocht derhalve den landra.id
laibtgenoemden tot voo«.jd te benoemen over zijn eigen kindoren
Deze vordciing werd echter ingetrokken, zoodat geen vonnis
danrover іь gewezen
Andere jurisprudentie hierover hebben we in West-Java met
aangetroffen
BIJ al die concrete gevallen moeten we vermelden, dat, tot
wien ook WIJ ΟΠΊ bij ons terrein-onderzoek gewend hebben met
de vraag wie de onvolwassen kinderen verzorgt als de moeder
o\erlcden is, wij stecd*^ het antwoord kregen „Gewoonlijk blijft
het kind bij den vader, is het nog een zuigeling, dan wordt
het ter veizorging gegeven aan een bloedverwant
Niet steeds
w i 4 men zich een gevat te herinneren ter bevestiging van wat
men mededeelde soms was het ook een van hooren zeggen dodi
een geval, dat afwijkt van het boven vernielde of een mecning
die afwijkt van de boven weergegevene, hebben wc met vernoim η
Wij mogen d e r h a k e trt de bestaande gegevens besluiten, d«u
volgens het adatrethl van Wc^t-J.na de verzorging van onvol
wassen kindcien na den (.lood van tie moeder bij den vader be
rust h het kind nog een zuigiling in elk geval van ioo η jeug
digen leeftijd, dit het de moederlijke ¿ori.) niet ontberen kan dan
wordt hei aan anderen ter vtrzorginq afgedragen, hctzii in den
vorm van adoptie (gelijk in d*. boven aangeduide gevallen)
hetzij eenvoudig ter verpleging alleen

ringen

en lianv^ltmgen

-cm/c men aan het Departement
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De exogainie wordt met overal op dezelfde
НЕТ ПХОСАМІЕ-

.

,.

., ,

.

,.

"

wijze gelundhaafü (vgl blz 34) ¿v. is soms
verbod van huwen binnen den stam Dit is b ν
in het gcheele Noorden van het eiland Samosir het geval, alwaar
de margas die tot den Nai Ambaton-stam bchooren met met eik
and« r trouwen mogen In 1924 is aldaar onder leiding van den
d i s t n c b a m b t e n a a r in het lambatoea-deel rond A m b a n t a (bb
20, 27) een groóte hooídcnvergadtring gehouden, waarin besloten
werd tot opheffing van het verbod voor de Tambatoca-margas,
alhoewel het „fiat" van hel gewestelijk bestuurshoofd werd gevraagd en verkregen en er aan de opheffing naar het scheen niets
meer in den weg stond, ь de toestand echter gebleven die Inj was
Wijl er, naast de paar Silahisaboengan landschapjes (bl/ 20),
met vele boroe-dorpen in het gebied 7ijn, noch een genoegzaam
aantal personen van inwonende boroe margas, ondervindt men
het groóle bezwaar, dat in het aan drie 7ijden omspoelde land voor
de doi bieren met voldoende jongemannen voorhanden zijn om
haar te huwen, zoodat er vele langen tijd ongetrouwd moeten blijven, terwijl omgekeerd de jonkmannen in hun eigi η gebied niet
voldoende nu l-.)i s vinden en dus daarbuiten nicklul /ocken
l'.n waar de bij het Hataksclic huwelijk hchoorende economi
sche factor, de bruidsf hat, uit» raard van vraag en aanbod afhan
kelijk is, is de loest.ind nog gi Idelijk onvoordeehg ook De vrees
voorliet o p u c k k e n van de gramschap der voorvaderlijke geesten,
verlevendigd door een paar rerenle slecht afgcloopcn gevallen van
moedwilbge \crbodsbcliending, тигьоапінищ, Mordschandc ple
gen, weerhoudt nog immer van het feitelijk vrilireken \aii den
ban, ihunoiiipus bongbong
Dit is etnigszins verwonderlijk, wijl in het aangrenzende Lontoenggebied van Zuid-Samosirhi t trouwverbod tusschen de vier
daar verblijvende lioofdm.irgas van den I ontoeng-slam reeds alge
meen is opgeheven, zoodal ze over en weer de vrouwen van elkan
der kunnen huwen, шныЫши, ook geheeten тлчіііопііин, Ictt
over en weer nemen Het geschiedt niet naar e« η < nkele riehling,
maar steeds vroeger of later ook m omgekeerden zin, m m is nu
eenmaal aangevangen met het iiumocngsan^ piirluetoir,in, de famihevci houdingen omkecren (blz 52), en zet het dus naar beide
richtingen in en voort Wat dongan was is tondung geworden nu
de ban verbroken IS en wat daardoor Itodaliotla is gewoiden,
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kan voorlaan ook boroi 7ijn dit laatste weliswaar met inachtne
ming van cc η aantal M i b o d i n traili η, wilke locaal uiteen kunnen
loupin, m a i r t u J i /υπ dat wat - dit in z u r пшиеп 7in gtzien
d in — пил di.r-» b i o u ftnLtnj, ь, nu ook de in in \ a n \adi izibtcr
umtiii" hm oc k i n 7]jn d i t НІІІІІЬПІШ LU niìHhiilttng ь imcnvalli и,
en/ Ln n u t alken кчпік η in ^ n o L i n d щ. bit il de werhoofdлі irg іъ tiimihoitititit, in ι и lm ι u i d ι ir uok rei di lU marcai, zíj
Int niet na ir vasto lijiu η In lu l 1 пиЬгІпр 11 itogoian II ekenik ik b ν aan, tl it \ \n de lionfdni irci Mloi niorang, dit er
r
compii (.1 \eit(Kcn\\onrdi^d ь , y\n h l s i k m ii s is I ocniban Nalior
t n Sn іпдогшдо m i t J k indi г trouw LU, de indi η niet, van de
hoofd ma гд ι Sn, іді, \ in wilkii di к in ігд is dd ι \r e\i m u i s on
di idi ili и \oorkoiiun, s k d i t s Іклпл en (Jiroik di anden· n u t ,
7оінк г (1 it nu u lu t waaiuni di ι Ь pi гкіп^ kon nue im η ι η LUII IS
1
is liet op dit pun w n i and», rs 1 » η aan/κ η \ in dit цч Ьц(1 kau
ini η dus /ondi ι nadiiL uilk^ßin^ n u t / i g e i l i , dal de ι \o^amn.
fr bt staat in l u l м rbod tot li uw ι η biniu η (к (1 im >fd) inaila
Ji ts di if^'i lijks ook ι Idi rs Γη lu l \ouuklijk di il \,ιιι Οι locan,
in dL Iniui l \ in lu t n i s t L iiil/\u iiuin^^punl ^ibi^.i, /ijn ík vu r
m a r g i s van dt η \ ti Kasaoii st im ію^ nu Ι ο\ι і^ч^ааіі lot ішиtt¡(\ інЫп ,ÍU η b in w i b u k i n,/oo IUIU I d ι и lu i t , η uu lu t Z u u k n
lot пю^чп /< 11 lili ι ovi ι d ondi ІІІІІ^ и eds tiouwui lu lu t 1*0lian ^i Ьи Λ loud lïili'^i lu ι il di oplu (lui^ mdi ie VOIUKU лаищiioiiii η d in ni In l l'olii η '¿i bu d \ ni I loi uil) ui^ Ι η /oo nu ι r
l> il lu ( / o o Ιοιιρι η k o n wij-l 11 u p d il In t n u I illijil on o\ « t d
als lU'od/ iki 'ijk ь щ voi ld, il π di ь і lu ι li -si u n ι in lu l м ι In ι kt η
\ ni ι ι η vi ili »1 li ρ is kw ни 1 )]k\\]|ls ^ιιΐ-ίι η di v a n ι Ik i m h ι ιίμι /ondi i d li \ ι udì di ι li η lini] i it, ι π wi ^ ι η Ί ι pi 11 d m soins /ι \іъ
land-i h ι))--!.» ν IJ-, п и к и \,idi r/i¡iU lu ι ι и Ы ι u d ì il loi η in 1929
in di η h'и /ι in \ in di in n ^ ι Ι οι nil· in I ul i n ^ ι η b t \ d v.in t i o u wi η I ni ни η di in и ^ ι in hi >jji 1 и ц w i-s Ίι \ ι 111 ¿ι ι m o o t di^i ι s
ik ι m π , ι uil lu ι Ι nuUi h ip Γ u u h ilm il il m lu t NIJHIIIUIHII^ч bu d li-;!, li b 'l η 11' l ^ih )l M hill., r\ hu il l 111 nu d< ill I Is dlls o p
dit [ui ni lu l/i lidi w il ίι ι d s \ i b ι h Ιι ι к di u m і п і ц і \ ι ι h o u d i n щ li hi un η di si ι in un η /1)11 o\ < ι il \ ι ivi Inlli lid u i l ^ i , i c u d i r
Ь w i l n η u n i i li ^ i d n h b vw u u i n l i b i m i ι η w o i d l μ; ι li ι fd
ma.ίι d i w ij/i w ι п о р ь ι kl· mi \ ι ι-ι lu idi η
Ut t is il l a i o i n o u k nu ι т о щ li|k nui nu t < ι η ι η к« 1 w o o r d ia 11
te given, n u n wtJki ligi к ιι hi) In l Hi,uiunif>ti\ hnn^bvnii wordt
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gehandeld, hoe gemeenlijk wordt beslist en welke vormen worden
in acht genomen
In het zoo*, ven genoemde Loemban 1 obing-gcval werd er vnj
algemeen de nadruk op gelegd dat de \erbodsverbrcking behoort plaats te hebben van bovenaf in den stamboom 700 zou —
¿¡e de stamboom der marga Loemban Jobing bij bijl I — eerst
toegelaten moeten zijn dat de afstammelingen van biradjadjoc
djocr huwen met die van Sanboeradja aleer er sprake kan zijn van
huwelijken tussclu η afstammelingen van Sanbocradja onderling,
zulks o m d i t men heeft in acht te nemen, dat de stamboom is
mard)oii]or nwrtordingan songon langga ni balalock (blz 45) en
deze geregelde volgorde niet mag worden verbroken Zulk een
eiseh schijnt echter alleen mogelijk in die margas welke in keurig
\ e r t a k t e genealogie bijeen zijn gebleven niet in de margas, die
meer of min verspreid zijn geraakt (blz 87 e a ) De cisch hangt
voorts samen met de omstandigheid, dat men in bihndoeng door
het manompas bongbemg een nieuwe marga ontstaan acht ter
wijl men elders omtrent margavorming andere opvattingen heeft
(bl? 33)
b r kan natuurlijk over verbodsverbreking in vergadi ring van
hoofden worden beraadslaagd, zonder dat er cene directe aan
leiding voor was, gelijk in Ambanta geschiedde l.chter is in dit
geval gemakkthjk het initiatief van het ambtelijk distnctsbestuur
te onderkennen wijl men zelf in raken als deze m den regel niet
in beweging komt, zoo er geen dringende reden voor is (ook het
zonder effcet gebleven zijn van hel genomen besluit wijst erop
de betrokken Assistcnt-Demang werd toevallig kort e r m overge
plaatst) Meer normaal is dat een paartje een verboden huwelijk
doorzet en tot actie dwingt waarna of bestraffing en onwettig
verklaring van het huwelijk moet volgen, of wettigerkenning λ in
het huwelijk en verklaring dat men voort.ian mag тагьоитЫищ
(aldus drukt men zich nog cenigen tijd ¿ij hel niet geheel j u M ,
uil) Dit laatste geschiedde voor cenige j a n η in de marga l'ang
gabean bij cl» gelegenheid dat de marga Simorangkir d u r v 111 is
afg( scheiden Lchlcrv alt helaas ook te consta teeren, d i t aan spora
dische ge\ allen \ a n onwettige verbodsschending geene bizondere
aandacht wordt geschonken, dan alloen om te ζκ η hoc lu t er mec
afloopt Ln elil terwijl de minste sliaf du het deel behoort te zijn
ν in den па ttirboimboan rohtma den door zijn lusten mccgcblceplc,
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d e n b l o e d s c h e n d c r , d i e m e i /ijiif i W o , m n r g . i p o n o o t c , t r o u w t , d e n
siscgtii utiut, d e n ka]H)iin.ik( ι \л\\ d e LiíLit, ь , d t i l hij w o r d t
doiruc

iliiumi

geli^di

dipa-

b u m η ÚL id.it (¡(.чііЛІ t o t hi] л а п d e o p -

ui patik,

b u i t i d ü c n i i i K М І І С І . n u l m (l ')

Divi /orgiloosheid m u i t
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orín r / i j d s

de

\ in g r ? igs-

01 fi i i i n g \ . i i i ( l i . 7 ] j d i \ in 1 iiiii])i( - d u ( n l u l m i l s ! lu. 1н~ІіііігьаіпЬt i n m n , o n d e r u n ¿.ι m i s .indi i ¿ i | d s ι m μι η ( j lik b i l . i i i g s t i l l i n j ,
a.m d u . 7 ij d i \ o n i di b o i i l e x M / o i ^ m g \ τ η eli u l . i t r u liti lijkt o i d i
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«an

iiiliiuiisihe

r i r h l s i n a i h t d< r l i o ù l d u i fonili ι M i n i u o n t b r c k i n) d o o r d e l i o o f \iigki)la ι η ^ і р і г о к n u t m u r

(Іл.іІ)
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bestaande exogamie-regelen, de hooiden en oudsten van de betroklvi nen margas of margadeelen door de verwanten van jonkman en meisje worden tesaain^eiorpcn tot een maaltijd, waartoe,
nu liet een zaak van groot geuicht betreft, uiteraard niet minder
dan een buffel kan worden gislaclit, en na a (loop waarvan bespioken wordt of het huwelijk kan worden toegelaten ala eerste
van de reeks die het verbod verbreekt Is een verboden huwelijk
in kleinen kring doorgezet, of heeft een verboden samenleven geregeld plaats, dan zullen de hoofden en oudsten achterna hebben
bijeen te komen teneinde de boetedoening (parpaoch m sala) te
bepalen, welke eveneens in het slachten van een of meer karbouwen en verder ceremonieel zal kunnen bestaan '), en tevens
uit te maken of het huwelijk al dan niet als wettig zal worden beschouwd, — diolopi radja adat díalas djoehocl dohoi mdahan, goedgekeurd door de adathoofden onder het gebruik van vleesch en
njbt, vgl blz 109 — en of het als het l>egin van vrijlating zal
gilden, zoo noodig voorts niet bepaling of en onder welken naam
de afgescheiden groep als marga zal bekend staan De locale verhoudingen en opvattingen /.uilen bij dit alles hebben aan te geVLI), welke groejien ten dezen ledit van meespreken hebben, alleen de betrokken margas of margadeelen, of ook de al dan niet
omwonende overige margas van den stam De nauwstverwante
faimlu leden van de bruid, die \oortaan in hunne dagelijksche betrekkingen tot die vrouw het incest zullen merken, dat haar man
en zijn veruantengroejije, du' eeist duiitfaii waren, nu Ιυηαοιις (en
wel bnroc) zijn geworden, zullen als tanda, teeken van erkenning
van de nieuwe relatie, aan de bruigom en de zijnen de eerste uelosklecden schenken en van hen de eeistc /wso-giflen ontvangen, die
nog ooit tusschen hen zijn gewisseld (blz 67 ν )
Nog verdienen vermelding eenigc gevallen van exogamie, die
buiten het algemcene gein alogische verband omgaan, maar in
bi7ond<.re verhoudingen liun oorsprong vinden Zulk een vcrhnudingkan b ν zijn het blijvend samenwonen in een landsi hap of
stieck, waartoe oudtijds picchiighjk besloten is, als oen duurzaam
bewijs der broederlijke vcibindmgwordt dan het onderling trnuwverbod vastgesteld Men treft du aan in het reeds eenmaal ge
noemde landschap Si Ocaloe Ompoc (bl/ 30), alwaar de mar
gas bibite (stam Radja üloan) en Simamora (stam Ы н т Ь а Si') Zn ιιυυτ I op bl/ 201
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m a m o r a ) n i e t t r o u w e n h o e w e l e r in h u n b e i d e r ¿юна ni
st.nnkimh η, ßcon be/w.i.ir Ugen hest.iat

pasogit,

I e t s d e r g e h j k b in e e n

pa.u r o l u n - U m K c l u p p i i i van Oo^t-Hoeinbang, ten a.in/ion van
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CHAPTER TWO

The Kikuyu
The reslalcmcnt in this chapter covers the Kikuyu, Embu, Mbere, Gishugu
and Ndia
I CAPACITY AND CONSENTS
1. Pcnooal capacity
(a) ACE There is no fixed age as such on altamment of which persons become
legally capable of entering imo marriage However, no person, male or female,
can marry before he or she has been circumcised Moreover, no female may
marry before she has passed her first menstrual period
(b) PHVSICAL CONDI rio^s eg insanity, physical deformity, deafness, blindness,
are not legal bars to marriage though ihe> may constitute social bars
(c) SPECIAL CÉRÉMONIES No person may marry before the operation of circumcision iirua) has been performed on him or her
Modern development It is no longer forbidden for uncircumcised girls to
marry, but the prohibition still applies lo males
(d)

M A R I T A L STATUS

(ι) A man may enter into any number of marriages, provided that the subse
quent marriage is otherwise valid
(π) A woman may not enter into a subsequent marriage during the continuance
of a prior marriage
2. Consent
(a) SPOLSFS The prior consent of both spouses is essential to the validity of
marriage
(b)

FAMILIES OF SPOUSES

(I) The family of the husband The consent of the husband's family was
essential lo the validity of a first marriage The family is represented by the
husband's father
Modern development The consent was essential in the past since the
husband s family provided, or helped in providing the ruracto l Nowadays,
however, if the husband has independent means, and can pay the ruracto
without the assistance of his family, he may marry without iheir conseni
(и) The family of the wife The consent of the family of the bride is essential
to the validity of the marriage The family is represented by the bride's
father
(c) FIRST OR STNIOR WIFE The consent of thefirstor senior wife is not necessary
before the husband takes a subsequent wife
1

1 e marriage consideration for which see ρ 1)

10
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3. Prohibited

drgrcM

(a) CONSANGLINITY A man may nol marry any woman to whom he is related
in ihe direct line oí descent (grandmother, mother, daughter, ßrand-daughter,
eie ), neither may he marry his parents' full sisters or l<jlf-!>Mcrs or his nieces
Marriage between first cousins is also forbidden
(b) Α Γ Γ Ι Μ Τ Υ A man may nol n-urry o r t o l i a b u wiih his wife s mother or grand
mother or his wife's daughter or grard-daughter Further, a n u n may not marry
his wife's sister
4. Other bars to marriage
fa) CLAN ГХОСЛМ Marriage between persons of the samo clan was forbidden
Сірішшіюп
A clan (ml/an), is a group of peinons all I r j t m g descent in the
male line from some known ancestor
Modern de\ciopmtnt Nowadays, marriage between persons of the same clan
is permissible, provided that they are not wiilnn the piohibited degrees of
consanguinity or afl'imty
(b) B i o o n liRorHLRiioiiD Шш шг\\ a) Níarruge between the children of bloodbroihcrs ia forbidden, as is the marriage of one blood-brother and the daughter
of (he other
fc) AGL-CJIMDES A man may not marry the daughter of a man from his own
age-set (mku)
Modem d* міортепі Such marrnges aie no longer prohibited
There are no cthnii, class ur ocLupational bais to marriage under Kikuyu law.
II T H L F O R M A T I O N О Г M A R R I A G C
1. Marriage ncgotultuns
The standard procedure for ncgoiialing the formation of a marriage by w/ay of
betrothal, is as follows
faj Flic boy s proposi! Ì\ cnnvcicd i[> 'he girl by one or two of his age-mates
(b) If the answer is f.aourable the boy reports the mailer to his parents, who
invile the gnl's parents to meir hume to drink bi-er injofn j « ημιιιο), ihe beer of
asking the g ri s hand
Lotul иншііоп In the Fnibu District, the boy s parents lake the beer to the
girl's parents
(c) The first instalment of the niroito is then taken In the hoy to the girl's
father I Ш І І К Г instilments follow, until a sulliucnl amount of the full marriage
consideration has К..П υΙΓι r e j and actcpted to stal the t n * 'i^menl This amount
is siipulaled by the p i I s f iihtr
(d) When iht shpulalLd iniount his been seni, a diy is fixed for the engage
ment certmuny inumano) IL* IIIL pi.uring out of tlit bluod of unity A ram
(n^omia yu /murario]1 is stnt from the boy s home U> the • tl s home, where the
ccrcinomal fu ast is prep ι red The кип is sla и hit ι ed. and |1к girl eati the kidneys
as a sign of her consent to the hilroihal T h t betrothal is tompletc when this
ceremony has been performed
Modt m dciilopimni
I he at tu il s| luyhlcr of the ι am m iy be poslponcd until
the commcntLmeni of tohabilaiion
J
I lie r j n i is divided І ч і л и п ihe f irmlics. i!ie hov's f j n i i l y n k m c die k f i Гогсіид left nhs
and l l u li M г 1 lic rt^t r{ ι In. r.ii ι £Ό<. lu llie Kul ч family Ol lin. римюп .IIUHILJ lo the hoy'i
family U I L bit; s Г І І І К Г r u i n e s no p i n wliJlsoi\er

II
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2. Betrotbal
(a) TIME OF BETROTHAL The parties are considered legally betrothed al the
conclusion of the ngurano ceremony
(b) LEGAL CONSLQUI NCES OF BETROTHAL Betrothal docs not give the parties
rights which they did not have prior to its coming mio eflect Thus —
(ι) The boy has no claim for damages in respect of the seduction of the girl by
a third party The righi to sue in such a case remains with the girl s father
(n) The boy is liable to pay compensation lo (he girl s father, if he makes the
girl pregnant and does not marry her
(in) If the girl becomes pregnant by a third parly, the compensation in respect
of sudi pregnancy is recoverable by her father, not the betrothed male
(c) TERMINATION OI DCTROTIIAL Betroihal may be terminated by the act of the
parties, the death of one of the parties or, normally, by the marriage of the
parties
(i) Termination by act of parlies There is no special procedure and it is not
necessary to establish grounds Common reasons for terminating betrothal
are bmily disagreements over the amount of ruraao or the discovery of a
reason prohibiting the parties from intermarrying
There is no action for breach of promise to marry under Kikuyu law
(n) Termination by death Deirothal is terminated by the death of either party
However, if the surviving male betrothed agrees, the family of the deceased
female may, instead of returning the ruraao, provide the male with a sub·
sdtute, e g a sister of the deceased Such arrangement requires the consent
of the substitute
(d) Епгст OF TERMINATION or UTTROTIIAL ON PROPERTY When a betrothal IS
terminated, all the ruraao* paid to the girl's family must be relumed The only
exception to this rule is where a substitute is provided for a deceased female
betrothed In this latur case, no ruracw is returned
Gifts other than ruraao, eg beer and presents to the girl and her family, are
not returnable
Local variation In the Embu District, all the beer given by the boy's family
must be returned upon termination of betrothal
(e) LFFECT or TERMiNvnoN or BCTHOTIIAL ON isbUE Children born or conceivsd duriny betroihal where marriage docs noi follow, belong to the girl's
family until she marries When the girl marries, her husband, ι e the person
paying ruraao gets legal control of the children The husband is required, how
ever, lo pay ten goals and one ram in aspect of a female child born to his wife
prior to marriage If this payment is not made, the ruraao payable upon the
marriage of the female child will go lo the wife's family and not to the husband
3. Marriage ceremonies and formalities
The ngurano ceremony is followed by a further ceremonial feast (guihm¡a
ngoinw) This feast is attended by members of the parlies' clans, and a fier the
slaughter of sheep provided by ihc boy's family, the families exchange presents
After the KUthinja лсоипа ceremony, the bride is brought to the bridegroom's
home by mock capture A day is arranged which is kept secret from the girl On
the day arranged she is captured by the boy's female relatives and brought
struggling and protesting to the boy's home
1
This does not include that part of the figurano ram which belongs to the (irl s family
Seep 11, η 2

12
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I n the evening, the bride is visited by her age-mates who sing a mourning song
signifying the break between the bi i t k and her aye-set 1 he bride is left in seclu
sion, without seeing her husband, fur e ι ¿hi days T h b period of seclusion ϋ spent
in the hut of l u r niolhei in l.i* At the end of this period, she returns to her
parents, led as though blind, by a girl of her husband's family On her return to
her husband on that ъате evening the marriage is consummated
MoiU-tn dtrM'fopmt'Hf The proceduie of capturing the bride ¡s now obsolescent
Nowadays, the bride simpli comes to her husband s home at some pre arranged
date, after the ceremonies described above have been completed
4. Special types of marriage
(a) JLXV]K\TE UNION When a husband dies, his widow may remain living at his
home and enter into a lev 11 ale union This is not compulsory, however The
preferable person to be ihe lour, ι с the person who sleeps with the widow in
order to have children, is the younger brother of the deceased, normally a
widower, who is next m order of '•emoniy The widow ma> not coh ibit with
an elder brolhei, ιΐκ f.iihcr or any son of the decc.ised Apart from these persons,
the widow may choose .is her levir iny m ile rel.ilivc of her den.jsed husband, or
even a Lompletc outsider, provided th к the «.Ian ciders (muhin^a) agree
Children resulting from a kvirate union take the name of, and are regarded
as, the children of the deuascd hush ind and not of the levir
(b) W I P O W I M H н п л м L A widow m іу LIIOOSL this option instead of entering
into a levirate union, only if sne had no children b> her deceised husband In
(his case, she is in hei ι led Ь) л younger brother of th*. deceased, and becomes his
wife for all purposes
Widow inheritance dillers from levirate union m two respects, namely —
ίι) in widow r^hmtarce the widow abmdons the home of her deceased hus
band, and goes to live with his b r o i h u ,
fu) in widow inhcnl mee any ehiMien born arc regarded as those of the in
heritor, and not of ihe deceased husband
(c) WOMAN i o - W O 4 \ N M V H H I U J Where a hushind dies leaving a childless
widow, who is pist chiUlbcarinj.· a;:·., the widow m i y mairy ι wife The widow
pays nirtmo to the firmly of the wonnn seleeled, j n d arranges for a man from
her deceased husband's a^e-sei to h.ive inieicoursc with her
Children resulting f ι о т such inleiLOUise are regarded as the children of the
widow's deceased husb ind
Motlirn dc\eIopimni
This form of union is now very rare

III

MARKIACiT CONSIDERATION

1. Definition of тцггіацс tonsidtration (ruraciu)
RuroííO is a payment or pjymenls of calile, oilier livestock or other property
rendered b> or on beh ilf of the bridegroom to the f iihcr or other guardian of
the bride, which is necessary to the validity of the таггмсе and io establish the
aflthilion or logil conirol of the lesue of ihe union, and winch mav be repayable
in whole or in part on ihe dissoluimn of the πι irrngc Ruimw must be dis
tinguished from collaleial piymcnts and other gifts mule at ihe lime of the
marriage (for which sec ρ I M which .ire not returnable on the dissolution of the
marriage
13
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CHAPTER THREE

The Kgatla
PART A
ASPECTS OF THF LAW OF PFRSONS
1 GUARDI \NSHIP
I. Introduction
When a m in m i m e s i n d esublishe·» his own honustLad he form·, ι local
group ihi. huusLhold o\(.r which he h ^ idminitlr ili\i control b u n u Γι.·.ροη
siblc for ill the pcr^ons m i l e and f c m i k ^vho гм> from (ιηκ lo ΐ ι η κ become
members In ihi. с\і.гсіъе of ihi\ roL h t ^ d t ^ e n b t d Ъ\.і\. \ч ihi. u u i r d n n
The houv^hold ь nol л slitiL group Upon iorm ition и і о п м ч ь uf the m i n
his lir ι viif». md in> ilnldr^n who m i\ Ы born ю ihem I il r he m iy
пигг
iddition il \\i\cs and so cstjlMish íurlhuf IIOUM.^ wiihin ihc h o u ^ h o l d
As h s daiiijhttrs m іггу lht,y Í ill ііпікг (he ¿:и ird inship of ihtir husb ind> ind
mo\e \w ly lo other honitsii. id·* Sinul irl> is the ^опч m irr> іЬс> с ijbtish
new homestc id> (tr dilion ill> i d j u i n t to ih il of ІІКІГ fiifurl ind form ihcir
own hoiiM-hoId·» o\cr \\h\\.\\ thL\ b «... m^ \\w ^u rdi n^ N >r ь \h^ lu u p h o l d
nccessirily dtfintd b\ ІІк n - i u r i p h i t i l b und .rus of the ^ u i r d i η ·. hunit
stead as per un*. Ьмпд oubidt. ι[ mi> u l i n i i k l y 1 ill undi.r his LU irdi inship
T h u s w h t n his fiiher dici h·. niiv іч^ипі^ _u irdi п ь і п р of his s w J o u i d
mo her ( i n d m) oiher sur\i\ing wivis of h ъ fiiht.rí l i s unni iiriid brothers
md sisters md i n y children (he l i t k r m i\ h л«, b im I I I m i> ιΚ > botóme
the g u i r d i a n of ih», household of in U I K L who di^s к а т у ni) ь^и^ old
enough to issunic lins olli^e In the s.inic w i> wlun h^ himstlf dkN su \І І П Э
numbLTs of his hou->Lhold will fill und^r the .,11 irdi nNhip of inoih^r t\pitill>
one of his ow π son·» '
Within his houiLhold the g u i r d n n is n-sponsiblc f r the scnLri! ν clfirc
md m unten т с с ol ihc members hor these p u r p n ^ s hv. cn]^)y^ o\cr M сопіг^ I
of property held m the household di^lribuiing ih*, г iblc lind ill· i k d \Ό it
imong the members supcrvismi: it·, u^c md т т і л п , ihe li\esluek md oihcr
property alt iched to ihc household
f urilter he κ (he p r i n j r >
for
teni
the seulement of disputes insim: within the househ »Id ind cijuvs diseipl η iry
powers o\er the members He is also responsible for the h lusehnld eel) vtnelv
m d for the different members individuili) in their relations with other yiuups
and individuali within the tribe supcr\isin¿! ιη\ t r m s i c t i o n in which members
ire m v o h e d and where ncceisary inslituling md defending Icgil proectdings
3
on their behalf
1

Sc« 2

below

' See 4

beUm
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Changing social conditions have inevitably had effects upon the organization
of the household and upon the powers and responsibilities of the guardian,
both m terms of persons and properly These developments arc dealt with
where they are relevant in the sub sections below
2. Devolution of goardiaDsbip
(a) INTRODLCTION When the head of a household dies, his place as guardian
of the household is taken by another male member of the descent group to
which he belongs There arc no inflexible rules determining the way in which
this office devolves, although general ρ litems of devolution are clearly estab
lished The procedures for determining who shall assume the office arc also
ill-defined, it being left to sumving members of the descent group to determine
the new guardian through such processes of consultation as they may decide
upon Contemporary habits of migrjiion in search of employment now
complicate devolution, in many instances the person tradition illy considered
most appropriate to succeed to the oflice is absent for long periods at one of
the centres of employment, no uniform way of dealing with this problem has
yet emerged
(b) WHERE THE DECEASED IS SURVIVED BY MALE ISSUE

(0 The natural successor to the oflice is the eldest son of the deceased,
or the eldest son of the senior wife in a polygynous household Provided
this son is of marriageable age, he assumes the guardianship without
formal appointment unless objection is raised If the eldest son has
pre-deccascd his father, the office falls naturally upon his next younger
brother, and so on in order of birth
(11) Where the eldest son has not reached marriageable age at the time of
the father's death, a brother of the deceased is chosen to act as guardian
in his place until he becomes of marriageable age The choice of a
brother to act is made in accordance with the principles stated in 2 (c).
below
(in) Where a member of the deceased's household or of the descent group
to which the deceased belonged considers that any son naturally succeed
ing io the office of guardian is unsuitable on account of incompetence,
dishonesty, bad relations with a surviving widow, prolonged absence
from the tribal territory, or for any other reason, complaint may be
made to the brothers of the deceased, who may appoint another person
as guardian in consultation with remaining members of the group The
procedures followed in such a case vary considerably, in most instances
they involve private discussion but where there is serious disagreement
they may include public debate at the kgotla of the group to which the
deceased belonged
(c) WHERE THE DECEASED IS NOT SURVIVED BY MALE ISSUE

Where

the

deceased leaves no surviving son, the office of guardian falls upon one of his
surviving brothers Under these circumstances the next younger brother of
the deceased typically succeeds to the oflice but he docs not do so automatically
The matter is traditionally discussed among the surviving brothers of the
deceased, whose choice is governed by a number of considerations The most
important of these concern the relations of members of the deceased's house
hold, notably any surviving widow, with the various brothers of the deceased
If any brother was particularly close to the deceased during his lifetime, he
16
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is likely to succeed lo the office (the dcccnscd may even have given instructions
to this effect before his death) Where there is no obvious choice, the relative
avjilübilily and competence of the \ u r \ m n g brothers is important In most
cases .1 dec IM on is reached following pm.ite consulLihon among the members
of the group
Todnv, к is mcre.isuigly common for the appointment of a guardian to be
nec-lccted following the death of \he hc.id of a household, and the question
only comes up when a dispute or some other m i t i c r necessitating action on
the p i r t of ihc guirdi.in. arises ТН<.п .in .ippoinimcnt has to be made by the
members of the descent group to which the deceased belonged vr by the
headman of his ward It sometimes tr inspires in such a case th it \ relation
of the deceased his issumed the powers of ginrdian inforimll} uithoul an
appointment being mide UnJcr ihcsc circumst mees if he has enjoyed the
benefits of the ofliec feg bv receiving Ы^шіі citile for a woman of the group),
he Cinnot later decline ю icci.pt the burÜLns (e g the oblicitron to pay
compensation where a \ounc m lo his imprccnited someone else s diughtcr) 4
id) D r M i i L T M s w i i r p r Α ι iNkisd А Ч Р Л \ ( Г М І М HAS ш CN MMiL Tradi
tionally. it is the prat.tко among the Ke t h to link.' particular siblings to
each other in a relationship of muiuil oblìi; ition This hibit is becoming rare.
but where such a link his been m ide it his implications for the way in which
the ofliec of g u i r d n n de\ol\ci For ix.nnple where two brothers h u e been
Гм|
linked together by thur f.iiht.r the sur\i\or IN the most likely г ^ п to be
.ippomlcd guardi in o\cr the household of the other should thai other die
without a son of rmmaecnhle age Snnihrli \shorc a brother is Imked to a
siller, he issumcs her gii irdi inship if she rem uns unmnrned when the fithcr
dies or if she suh*4|iicnil\ return·, to Нк group follow me di\i>rce or the de.ilh
of her husb ind This contingency is proxiJod lor b\ ihc rule under whuh such
r
a linked brothtr succeeds to i n \ Ьіч.;і(іі citile pre^nlcd for the s M i when
their father dies (see Pari В V M m ) One n.\ult of (his s\stem of linking
is ih»t the тепіЬегч of the dece i-^d s household do not ill ncicsstnlv fall
following his death under the с ire uf ι мп-'е nmrdian

У Duration of guardianship
fa) .\Ь!ГЧ
i l l Traditional asaçc Traditionally no gcncnl concept of majority was
embodied in K r d l i h w Inficiti it ν irions well defined sr-i-s in a
mans I'fc the dilTcrent incidents of guirdiinship were prti 4ssi*el>
relixcd The first of such ч igcs w is his dimssion to ι n »"harof'
following wh ch he w is consid^rn.] old споиціі to n n r r y and to ρ irticipate in the public li r e of ihc tribe The second «-tage w.is roiched when
he married and est iblivhcd ι scpiritc homeste id At this Чісс the
control of his cu irdi in w is subvt m ti illy aduvcd md he himself became
the g u i r d n n of h s о\л hnuschuJd But c\en then pro\idcd h s fithcr
л

r

Afntitffi V К f ' i f v i n i j j i ι С isc No Ί"· IKS τ^ \' 1C Cl~ e!" •> C o v ; pTOMtics Ί
^ \.м лд
illuslr ilion of ihis pnnciplt
s
I lie s w e m ni I m k i i u tr id поп ПК ГиИочЫ bv ihc "F^wjna inhc> is descr ічіі Ь^
Scliapera in 1 Uan Ihank r-f f u i f l / i f / «n uní С intoni
pp IRA 187 M> uwii research
IflillC Hes Ihnt l m ГерПГІ OÍ iJlrv pr l i k e is enlucís j c c i i r i l c
* See l'ari FI. II Irdi lulo»
17
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{pater) survived, he remained subject to his overall control Most
tmponam, any beasts which the man might have accumulated generally
remained wnh the father's herd and could not be dealt with without
his consent Even after the father died, unless (he man was his eldest
son, the eldest brother exercised some control over him and retained
some responsibility for him by virtue of the fact that he succeeded to
the father's task of distributing arable land allotted to the group and
took control of the father's cattle post
(и) Modern dexelopmenis Most informants today take the view that a man
ceases to be subject to guardianship as soon as he has married and
established his own household in a separate homestead However, even
after this some of his property, such as cattle left at his falhcr\ cattle
post, may remain subject to the fathers control, although it is generally
agreed that a man may, if he wishes, establish his own cattle post once he
has set up a separate household (this is widely done in practice)
Comment Under contemporary social conditions the subjection to
guardianship of many unmarried males is little more than a technicality
Young unmarried men who leave their father's home in search of work at
one of the centres of employment are effectively outside his control Some
informants actually take the view that a man ceises to be subject to
guardianship if he leaves home and fails to retain tics with his father by
paying periodic visits or making remittances of his carmngs
(b) FEMALES

(ι) Traditional usage Traditionally a female remained subject to guardian
ship throughout her life, passing from the guardianship of a member of
her own descent group into that of her husband on marriage Even
following her husband's death she remained subject to the guardianship
of her eldest son, or some other member of the husband's descent
group
(n) Modern developments While women still remain, in theory, subject to
guardianship throughout their lives, the practic.il effects of this stale are
now very limited in some situations Once л. woman's husband is dead.
even though she remains technically subject to guardianship, the control
formerly exercised over her is greatly relaxed Often she efTccmely
takes over the management of her own property, with her guardian
looking after her cattle in accordance with her directions Older unmar
ried women and widows símil irly manage their own property and even
conduct their own litigation It is again increasingly common for .1
young unmarried woman or a young woman separated from her
husband, (o leave her group in search of emplo>menl and ultimately
set up a homestead of her own with any children who may hive been
born to her, breaking off all associations with the group from which
her guardian would traditionally have been drawn and effectively
managing her own property and maintaining her household

4. Guardianship and property
(a) TRADITIONAL USAGE Traditionally, a guardian enjoyed control over all
property held by persons subject to his guardianship, and such persons could
not deal in any way with property in which they were interested without his
consent This rule extended to any property which a woman might bring
18
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wilh her on marriage ( e g serotwana calile provided by her father) as well as
to properly acquired by children of (he marriage (cattle acquired by y o u n g
sons were kept at the f a t h e r s cattle post and, with the introduction of the
habit of migration in search of employment, son·» were expected to remil their
wages to him)
(b) MODERN DEVI-LOPMENTS
(I) Marrud
и omen m T h e traditional rule continues in theory at least to
ipply to property held by a married woman Any cattle forming p a r t of
her separate properly (sec Part B, IX, 4, /к/он) are kepi al the h u s b a n d ' s
calile posi and she may not deal wilh Ihcm wilhoul his consent
Similarly, a married w o m a n is expected t o place under her h u s b a n d ' s
care any money she may earn Ihrough the sale of beer, clay pots,
thatching grass, or through other forms of work
and she may only
use such money with his consent In practice t h . position with regard
to cattle remains as si ilcd, as these »re kepi at ihe t i t t l e post under
the husbaiid4 care However, h ibits wilh regard lo money earned by a
married w o m a n arc changing, and some informants consider that a
husband n o longer has conlrol o\cr money which she may e»rn in
employment or through the sale of products such as beer, clay pots or
(hatching grass Others again vigorously deny this rel ixalion, a n d the
law must be regtrded as being in a trinsitional and uncertain state
Once a married woman's husband h i s died, she enjojs much greater
freedom lo d c i l wilh properly in whith she has an interest, notwith
standing the fact that she rem uns form illy subject (o guardianship
(lypie.illy ( h i t of one of her sons) Most inform mts consider that such
л guardian h i s n o conlrol over (he way in which she uses money lo
which she is entitled Similarly, she h i s far greater freedom t o deal
with cattle in which she has an interest While these are generally
placed w i n one of her sons when ihe husb ind dies, a court may grant
her direct control over ihcm if the son shows sii'ns of m i s m i n i g c n i c n t
or uses the binst·» in a way with which she dis »grecs 7
(и) Unnwrncd
person* I n respect of unmarried pcisons (typically children
of the g u i r d i a n ) the li idilion il rule is m n n f i i n c d i s far as cattle are
concerned Any b c i s l s acquired by an unm irricd son or daughter
are kept at the f.ilhi.rs calile post and may nol be dc »It wilh without
his consent, nor is a n unm irritd ni ile entitled to eslablish his own post
while his fiiher s u r v i e s ' · However, ihe position with rcgird lo money
earned m the course of «.mplo/mcnt, wilhin or wilhoul Ihe t u b il
lerntory, is ch ingmg Pew ЛІІІКГЧ now suck lo mamiain anv conlrol
over the ein» ngs of ihcir children ind inform mis arc generally of ihe
\icw lhat no suth control could be enforced throuuh the courts although
there are no recorded cases which cither support or contradict this
view
' S e e for example Tabam ν Motlikwi
C u e N o IR/l%S il the СІиеГ s Court, where
»lie court o r d ' u d Ί son Vrlio I n d noi !н< η м п р о п ш р . his widowed mother io l u m i o\cr
io her pcisonjlly (vu.ut> four ^crmmitia caule winch she h id broiij lit with lier on
mirri ice
" Mm rule r m y be с і п п р г ц : 1 d^coven. I j number of тч-ігиі·, m winch o1di.r hûctulors
Imi ι ui iliiir llnrtic-* ι id ΓΙΜΙΚ.*,) WIIDM I I I CI-, survived h id LM ibliohid llicir own po is
H J I ihis sci-ms lo occur only wliirx b i d I J U K H I S cxisl liciwun ihe p u i t c s Simibrly in
Γοπη ini% nuntioiicd in>t іПич of older w n n k n w'm I n d cut ІІіі.тчІ сч off from Lhcir locnl
roups and licidid sni HI Mock and о en ι itili on (liar own
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1. De principiële tegenstelling in het denken van de
grote theoretici van de Adatrechtsschool, van
Vollenhoven en Ter Haar, kan worden begrepen, indien
men de eerste beziet in verband met europese
"sociologische rechtstheorieën" en de tweede in
verband met het vnl. angelsaksische "pragmatisch
positivisme".
Vgl. W. Friedmann, Legal Theory, 1967 p. VIII en IX.
2. De "commune trek", in de adatrechtsliteratuur gesignaleerd als een der wezenlijke eigenschappen van
het Indonesisch adatrecht, wordt thans in het adatrecht van Lombok bijna nergens meer teruggevonden.
Het rechtsleven daar is in hoge mate geïndividualiseerd.
Vgl. F.D. Holleman, De Commune Trek in het
Indonesisch Rechtsleven, 1935.
3. In (hulp)programma's gericht op ontwikkeling van
het recht van niet-westerse landen, dient in de
eerste plaats rekening te worden gehouden met de
voor dit doel aanwezige capaciteiten van het bestaande volksrecht. Dit recht mag in beginsel
worden beschouwd als een goedkope, in het natuurlijk en sociaal miljeu passende, vorm van
"aangepaste technologie".
Vgl. de Congresbundel van het congres gewijd aan
"sociaal aangepaste technologie", gehouden in 1976
aan de universiteit van Nijmegen.

Wie tussen het overige vakantieverkeer zo nu en dan
eens een wagen met oost-europees nummerbord ontwaart,
vermoedt dat zich daarin een gemene partijbons en zijn
familieleden ophouden.
Het rechtsgeheel van Nederland bestaat uit een verscheidenheid van systemen, die op elkaar inwerken, meestal
zonder elkaar over en weer te erkennen.
Het verschijnsel van de "culture shock", welbekend bij
de veldonderzoeker van verre exotische samenlevingen,
doet zich ook voor aan diens collega, die zich verdiept in sub-culturen binnen zijn eigen land.
De door Paul Scholten uitgesproken gedachte, dat de
wetenschap van het positieve recht slechts kan en mag
worden beoefend door hen, die aan dat recht deel hebben,
blijkt niet meer houdbaar. In deze tijd ziet men geregeld, dat onderzoekers zich toeleggen op de positiefrechtelijke bearbeiding van het recht van een ander
land.
Vgl. "De Structuur der Rechtswetenschap, 1945 p. 8.

