
MOHAMMEDAANSCH RECHT EN ADATRECHT IN
BRITSCH- EN NEDERLANDSCH-INDIE.

DOOR

Dr V. E. KORN.

I.

„Uit den strijd om het adatrecht in Engelsch-Indië" was de titel
van Van Vollenhoven's bijdrage voor het gedenkschrift, uitgegeven
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan op 4 Juni 1926 van het
Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Nederlandsch-Indië. Deze verhandeling — herdrukt in het derde deel
der „Opstellen over adatrecht 1901-1931" — en in Engelsche ver-
taling te vinden in de „Asiatic Review XXIII, No. I January 1927
— eveneens herdrukt in genoemde „Opstellen" — had, zooals de
schrijver in een brief aan zijn Engelschen collega Sir John Woodruff
(Oxford) schreef, uitsluitend tot doel: „provoking better information
from men who are or have been on the spot". Hebben zulke deskun-
digen zich ooit doen hooren?

Het was niet de eerste noch de laatste maal, dat van Vollenhoven
ons Britsch-Indië als spiegel voorhield om te toonen in welke richting
de adatrechtpolitiek in het Nederlandsch deel van Indonesië niet moest
sturen. Reeds op blz. 17 van zijn groot boek over het adatrecht
wraakt de groote meester Warren Hasting's misvatting, dat het recht
der bevolking den godsdienst volgt en op blz. 121-2 wordt de ver-
taling in het Engelsch — via het Perzisch — van een compilatie der
meest gezaghebbende oudere en jongere Hindoerechtswerken en van
de Hidaja slechts van theoretisch belang geacht. Uitvoerig komt Van
Vollenhoven op de Britsche adatrechtpolitiek terug in zijn rijke rap-
port voor het Institut Colonial International, getiteld „La politique
coloniale par rapport aux us et coutumes indigenes" (1921) *). Aan
dit werkstuk moet een moeizame omvangrijke bestudeering van

Opstellen blz. 613 e.v..

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:06PM
via free access



104 MOHAMMEDAANSCH RECHT IN BRITSCH- EN NEDERL.-INDIË.

literatuur en wetgeving zijn voorafgegaan, die ons als steeds weer
met eerbied moet vervullen voor de noeste werkkracht die deze zeld-
zaam groote geleerde wist te ontplooien. Achtereenvolgens passeeren
de adatrechtpolitiek der Britten in de verschillende deelen van India,
die der Nederlanders in de Oost, die der Franschen in de vijf deelen
van Indo-China, die der Amerikanen op de Philippijnen en dan weer
die der Franschen op Madagascar, de revue, terwijl een „notice com-
plémentaire" de Fransche codificatiepolitiek voor islamitisch Noord-
Afrika toetst aan de wijsheid van Snouck Hurgronje. Tijdens het
debat houdt van Vollenhoven dan nog een welsprekend pleidooi voor
eerbiediging van het gewoonterecht, dat van vrijwel alle zijden
adhaesie vond *).

Als in 1923 te Batavia Mr Cowan's ontwerp van een geunificeerd
burgerlijk wetboek voor Nederlandsch-Indië het licht ziet, grijpt Van
Vollenhoven die gelegenheid aan om de Britsch-Indische adatrecht-
politiek, — sedert Macaulay gericht op verdringing van volksrecht
door eenheidswetboeken — die na vijftig jaar op niets bleek te zijn
uitgeloopen, als waarschuwing onzen wetgever voor te houden^).
Komt in het tweede deel van zijn groote werk de godsdienstige
adviseur bij de gouvernementsrechtbanken in Indië ter sprake, dan
schildert Van Vollenhoven uitvoerig welke politiek Britsch-Indië ten
aanzien van deze insteling gevoerd heeft *).

Is die strijd voor het adatrecht met vrucht gevoerd? Wat Britsch-
Indië in den jongsten tijd op dit gebied te zien geeft, noopt voor dat
land tot een ontkennende beantwoording dezer vraag en aangezien de
daar gevolgde weg ook nu weer een waarschuwing kan zijn voor het
Nederlandsche deel van Indonesië, lijkt het niet overbodig, de wet-
ten, die daar een verdringing van het adatrecht door het Moham-
medaansche recht voorschrijven, aan een nadere beschouwing te
onderwerpen.

II.

In zijn „Uit den strijd om het adatrecht in Engelsch-Indië"
beschreef Van Vollenhoven de opdeeling van het rechtstreeks bestuurd
deel van India, over twee stelsels van wetgeving. In het oudere
Engelsche gebied: Bengalen en omgeving, had de opvatting van

i) Opstellen blz. 740.
*) Opstellen blz. 738.
«) Adatrecht II blz. 346—8 (1926).
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Warren Hastings, dat godsdienstig recht den voorrang had, dat op
Hindoes Hindoerecht, op Moslims Moslimsen recht — aangeduid als
„the Laws of the Koran" — moest toepassing vinden, in de wet-
geving uitdrukking gevonden. Het inheemsch volksrecht kreeg geen
kans. Deze regel is geldend geworden en gebleven voor het grootste
deel van Engelsch-Indië, „met name voor de provinciën Bengalen,
Assam, het deel van Agra der Noordwester-provinciën Madras
en Birma" *).

Hastings' tegenvoeter is Mountstuart Elphinstone, die met over-
tuiging ijvert voor het ontzien van het Oostersche eigen, die „Oos-
tersch weten, door Westersch weten niet verdrongen, — Oostersche
beschaving, door Westersche beschaving niet kapotgemaakt maar
verrijkt" wil zien*). Als gouverneur der provincie Bombay brengt
hij zijn eerbied voor het oostersch eigen, dus ook voor het adatrecht,
tot uiting in artikel XXVI van reglement IV der zoogenaamde
„Elphinstone Code" van 1827, dat na de geschreven overheidsregelen,
aan het inheemsche recht den voorrang verleende, het godsdienstig
recht ter aanvulling daarvan noemde, dit alles desnoods aangevuld
door „justice, equity, and good conscience". Dit tweede stelsel zou
dan tot 1937 gegolden hebben voor Bombay, den Paandzjaab (1827),
de Middelprovinciën (1875) en Oudh (1876, Noordwesterprovinciëh).

Over de werking der beide stelsels weet Van Vollenhovcn door
gemis aan gegevens niet veel te vertellen. Wel getuigt Ilbert, dat het
stelsel-Hastings „broke down" en verzekert deze zelfde schrijver, dat
men van lieverlede is gaan inzien, dat ook in het gebied waar Has-
tings' stelsel geldt, „het adatrecht des volks allerminst met de gods-
dienstige wetten van de verschillende groepen eenzelvig was", doch
de Engelsch-Indische rechtspraak bleef te zeer bij de oude dwaling
volharden*). „Het adatrechtvraagstuk", zegt Van Vollenhoven, „is
een open vraagstuk van Engelsch-Indische staatkunde gebleven".

Op dezen roman nu is een vervolg verschenen in den vorm van
een keurige lezing, te Londen gehouden voor „The Grotius Society"
door den Right Hon. Sir George Rankin, Kt., L.L.D., getiteld
„Custom and The Muslim Law in British India", 1939. Van Vollen-
hoven's naam vindt in deze belangwekkende verhandeling geen ver-
melding en we weten dus niet of Sir Rankin het meergenoemde opstel
in de Bijdragen of de vertaling in the Asiatic Review kende. Dit is

i) Opstellen blz. 748—749.
=) Opstellen blz. 745 en v.
3) Adatrecht I, blz. 18.
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te betreuren want wel beschouwd geeft de voordracht een meer
uitgewerkt relaas van hetzelfde vraagstuk van Britsch-Indische adat-
rechtspolitiek, dat evenwel hier en daar van Van Vollenhoven's voor-
stelling van zaken afwijkt.

In het ondervolgende overzicht bepalen we ons tot het vraagstuk
van de verdringing van adatrecht door Mohammedaansch recht: we
laten dus het Hindoerecht ter zijde.

Had Warren Hastings in 1772 bepaald, dat op alle geschillen
betreffende erfrecht, huwelijk en andere religieuze gebruiken en
instellingen „the laws of the Koran" toepasselijk zouden zijn, — een
formuleering, die nadien voor de wo/«.m/, het platteland, van kracht
bleef, sinds 1781 gold voor de Moslim-j usticiabelen der hoofdplaats
Calcutta, dat „their inheritance and succession to lands, rents and
goods, and all matters of contract and dealing between party and
party, shall be determined in the care of Mahomedans, by the laws
and usages of Mahomedans.... and where only one of the parties
shall be a Mahomedan . . . . by the law and usages of the defendant".
Laatstgenoemde formule vindt men in een meer algemeene vorm
terug in section 112 van de Government of India Act (1915) en die
van 1772 in section 37 van the Bengal, Agra and Assam Civil Courts
Act XII van 1887.

Ofschoon dus in Bengalen buiten Calcutta, in Agra en Assam, bij'
de rechtspraak geen plaats was ingeruimd aan de toepassing van
gewoonterecht, werd daarop telkens een beroep gedaan, dat echter
tot in hoogste instantie, steeds prompt verworpen was. Door hoog-
dravende overwegingen werd die afwijzende houding gerechtvaar-
digd : afwijking van de heilige Mohammedaansche wet zouden de
Moslims als de ernstigste onderdrukking opvatten; verzaking van die
wet beteekent voor hen een verklaring van ongeloof, waarvoor een
ieder zoowel hier op aarde als in het hiernamaals, zijn straf zou
toebedacht krijgen enz..

In 1900 overwoog het High Court van Allahabad nog, dat de
geldende wet geen ruimte liet voor achtslaan op gewoonte, en een
eerdere uitspraak waarin dit wel gedaan was, had dat hof niet kun-
nen ontdekken. Doch in 1913 verwierp „the Judical committee" die
stelling als onhoudbaar, evenwel zonder toelichting. Sedert is aan de
gewoonte in de hooger genoemde provinciën de zelfde rol toebedeeld
als in Bombay. Hoe dan deze schijnbare wetsstrijdigheid te verklaren?
M.i. doordat in Britsch-Indië als beginsel geldt, dat de gewoonte de
wet overheerscht, tenzij de wet uitdrukkelijk de gewoonte heeft afge-
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schaft dan wel die gewoonte is „contrary to justice, equity or good
consciennce" *).

In het gouvernement Madras had men evenzeer twee omschrij-
vingen van het toe te passen recht. In de Madras Civil Courts Act art.
I l l van 1873 was in section 16 aan den term „Mohammedaansche wet",
toegevoegd „of gewoonte kracht van wet hebbende", terwijl voor de
hoofdplaats in het charter van 1800, waarbij aldaar een Supreme
Court werd ingesteld, de omschrijving „de wetten en gebruiken der
Mohammedanen" was aangevuld met: „or such laws and usages as
the same would have been determined by if the suit had been brought
and the action commenced in a Native Court". We zien hier dus bij
de rechtspraak in stad en land aan de gewoonte de noodige aandacht
geschonken, al wordt ze op de tweede plaats gesteld. Evenals Sir
Rankin brengt ook Mayne — in tegenstelling dus tot Van Vollen-
hovcn — Madras onder het Elphinstone-stelsel *).

In Bombay was de omschrijving van het toe te passen recht, voor
het Bombay Supreme Court (charter van 1827) dezelfde als die voor
het hof te Madras. Voor de Bombaj'-7uo/M^a/ werd de grondslag
voor de rechterlijke beslissingen aldus opgegeven: „first, Acts and
Regulations; if none, the usages of the country; if none, the law of
the defendant", met het in alle provinciën bekende sluitstuk: „justice,
equity and good conscience*).

Belangwekkend is het beleid, dat de Engelschen gevolgd hebben
ten opzichte van het adatrecht in de Paandzjaab, aangezien het op
menig punt herinnert aan dat der Nederlanders overzee. Toen om-
streeks het midden van de vorige eeuw het grootste deel van de
Paandzjaab onder Britsche heerschappij kwam, verzekerde het
Gouvernement de overwonnen bevolking in een proclamatie van 1849,
dat de regeering, de eigen volksinstellingen en gebruiken zou hoog-
houden en de commune volksgemeenschappen zou handhaven, als
grondslag voor de naleving van het gewoonterecht. Wie denkt hierbij
niet aan Van der Capellen's publicatie van 1824, gericht tot alle vol-
keren van Ambon en omliggende eilanden of aan het /'/a&feaai-
/>aw<//aw<7 van 1833, bestemd voor de volkeren van de Padangsche
boven- en benedenlanden ? Vijf jaar later verscheen de „Punjab Civil
Code", een boekwerk in den trant van Van den Berg's Sïwi&oer
T/o/ta/a voor Zuid-Sumatra, bevattende een mengsel van regelingen,

*) Mayne. Hindu Law and usage", biz. 4.
-) Mayne, t.a.p. blz. 4, noot g.
») Sir Rankin blz. 13.
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Hindoe- en Mohammedaansch recht, Engelsche wetten en adat.
Tupper zegt in deel I van zijn „Punjab Customary Law", dat het
voor een belangrijk stuk van het privaatrecht voorkwam, dat de
gewoonte zou worden verdrongen door de Engelsche wet of het
godsdienstige recht*). Ofschoon in 1872 vervangen door de Punjab
Laws Act, behield deze code een zekere waarde, doordat ze in som-
mige zaken geacht werd het bestaan van een gewoonte aannemelijk
te maken. De wet van 1872 stelde gewoonte, als eersten grondslag
voor rechterlijke beslissingen, voorop, mits niet strijdig met de gerech-
tigheid, ongeldig verklaard door de bevoegde macht, of gewijzigd dan
wel afgeschaft door de wet. Daarop volgde pas het godsdienstig
recht, voor zoover niet door de gewoonte gewijzigd of niet door de
wet veranderd of afgeschaft. De wet somde als onderwerpen, waarop
dit stelsel toepassing zou vinden op: successie, bezit voor vrouwen,
verloving, huwelijk, echtscheiding, weduwschap, adoptie, voogdij,
onmondigheid, buitenechtelijke geboorte, familieverhoudingen, tes-
tamenten, legaten, giften, verdeelingen en vele godsdienstige gebrui-
ken en instellingen.

Wat Sir Rankin meedeelt over de totstandkoming dezer wet is te
interessant om het niet even in het kort weer te geven. Aanvankelijk
had Sir James Fritzjames Stephen, die den bekende Sir Henry
Sumner Maine als juridisch lid in den raad van den landvoogd te
Calcutta was opgevolgd, in het ontwerp der Punjab Laws Act, juist
voor een groot aantal onderwerpen het stelsel van Hastings gevolgd
en de godsdienstige wet daarop toepasselijk verklaard. Hevig keerde
zich hiertegen de Luitenant gouverneur-generaal van Bengalen, Sir
George Campbell, die langen tijd in de Paandzjaab gediend had. Aldus
te werk gaande, betoogde hij, berooft men de Paandzjaab van zijn
eenvoudig recht, stelt men daarvoor in de plaats alle verwikkelingen
van de godsdienstige wetten en het heele samenstel van case-law,
vervat in de uitspraken der rechtbanken en van het hooggerechtshof
te Calcutta. Niet alleen zet men zoo de deur open voor juristerij,
maar men schaft ook het landsrecht af. Geen tien, wellicht niet één
percent van de bevolking leefde onder de strikte regelingen der gods-
dienstige wet. De Mohammedaansche wet achtte hij trouwens niet
geschikt voor een gezeten bevolking, doch meer bestemd voor herders-
volken, die er kudden schapen en ander vee op na hielden en die

Vol. I, p. 7, aangehaald bij Sir Rankin op blz. 18.
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gewoon waren die dieren bij vererving volgens de regels der reken-
kunde te verdeelen.

Stephen, zelf een bekwaam rechtsgeleerde protesteerde tegen
Campbell's aanval op de juristen, van wie laatstgenoemde beweerd
had, dat zij er wel eens de oorzaak van konden worden, dat de Paan-
dzjaab voor Engeland zou „become too hot to hold", doch met
Campbell's amendement ging hij accoord. Eén beslissend argument
had, volgens hem, Campbell zelf over het hoofd gezien. Iedere
gewoonte was in de geheele Paandzjaab nauwkeurig opgeteekend. De
dorpsregisters gaven aan de landsgebruiken een vastheid, zooals ze
nooit te voren gekend hadden. „The thing had been reduced to a
certainty. . . . " Ofschoon die bewering niet vrij was van overdrijving,
moet toch gezegd worden dat juist in de Paandzjaab — ook in Oudh
— een ernstige poging gedaan was om het gewoonterecht vast te
leggen, eenerzijds door dorpsregelingen vast te stellen, de a/a/it «/
ar̂ r, die later door section 46 van de Paandzjaab Land Revenue Act
van 1887 een rechtsvermoeden van juist te zijn verwierven; ander-
zijds door het opteekenen van de gewoonten in beschrijvingen, de
^?K/a/-i-/4m,, die evenwel sporen vertoonen van beïnvloeding door
Britsche bestuursambtenaren. De dorpsregelingen gelijken de Javaan-
sche />errf;o«rfy«i» rf<?.ra, de beschrijvingen hebben meer weg van de
ô ndaw -̂oewcfangr der Maleiers.

Naast deze afzonderlijke dorpsdecreten en -beschrijvingen valt nog
te vermelden een ^ifa/-i-/4m voor de gezamenlijke nieuwe nederzet-
tingen en een op niets uitgeloopen poging van de Simla-conferentie
(1915) een algemeene adatcodificatie voor de geheele Paandzjaab op
te stellen *).

Wie zou meenen dat de toepassing van gewoonterecht in de Paan-
dzjaab door de wet van 1872 boven allen twijfel gesteld was, houdt
geen rekening met de hoogere wijsheid van het Judicial Committee,
dat in 1918 kwam verklaren, dat bij den wetgever in het geheel geen
voorliefde voor de gewoonte had bestaan en dat deze dan ook alleen
in beschikkingen toegepast kon worden, wanneer door bewijs onom-
stootelijk was komen vast te staan, dat het een gevestigde gewoonte
was en dat ze nageleefd werd. Voor de Britten is gewoonterecht geen
levend recht, gewoonte moet om toegepast te kunnen worden — zijn
oud en sinds menschenheugenis onveranderlijk, hetgeen moet worden
vastgesteld „by clear and unambiguous evidence"*). De Franschen

Opstellen blz. 631—632.
Mayne, Hindu Law and Usage**, blz. 47.
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huldigen op Madagascar en in Indo-China dezelfde opvatting: Ia
coutume soit /argra, iwftffcra/a co«j«c/i«fo *).

Na helder te hebben uiteengezet hoe slecht de regelen der Moham-
medaansche wet toepassing kunnen vinden onder een bevolking,
levend in agrarische dorps- en geslachtscommunes, gemeenschappen
die den eigenlijken grondslag vormen voor het geheel adatbestel,
komt Sir Rankin tot het merkwaardige proces van Musammat Sardar
Bibi tegen Haq Nawar Khar, dat illustratief is voor de godsdienstige
opleving, die tot de uitvaardiging van de „Shariat-Act" 1935 en 1937
geleid zou hebben.

Bij een volksverplaatsing hadden eenige lieden van den Gishkori-
stam een nieuwe vestiging gesticht in de Sindstreek, bestaande uit
een groep individueele grondbezitters wonend binnen een admini-
stratief afgepaald terrein. Tot 1920 hadden zij blijkens de adat-
beschrijving het gewoonterecht gevolgd, doch in dat jaar waren zij
allen voor den bestuursambtenaar verschenen en hadden verklaard
de gewoonte te verlaten en de Mohammedaansche wet te willen
opvolgen. De vader van eischeres had de desbetreffende verklaring
mede onderteekend. Deze man stierf in 1921 nalatende een weduwe,
twee dochters (een daarvan was eischeres) en een minderjarigen
zoon, gedaagde, op wiens naam overeenkomstig het gewoonterecht
het gcheele landbezit werd overgeschreven. In 1927 vorderde eischeres
Sardar Bibi overeenkomstig het Mohammedaansche erfrecht 7/32
van haar vaders gronden op. De districtsrechter, een Mohammedaan-
sche ambtenaar van groote ervaring, ontzegde die vordering, aange-
zien op gezag van den bestuursambtenaar voor wien de betreffende
verklaring in 1920 afgelegd was, deze rechter aannam, dat het ver-
laten van de gewoonte en het willen naleven van het Mohamme-
daansche erfrecht iets was van zeer recenten datum en meer den zin
had van een vromen wensch dan van het belijden van feitelijkheden.
De full bench van het hooggerechtshof te Lahore kwam in appèl tot
dezelfde slotsom: de verklaring was afgelegd „under the wave of
religious renaissance and zeal which had passed over the district
about 1920", het hoofd had daarbij de leiding genomen en de voor-
aanstaande stamgenooten hadden niet den moed gehad openlijk te be-
kennen, dat ze zich aan de Mohammedaansche wet niet wilden onder-
werpen en hadden de verklaring afgelegd „merely to show that they
were as good Muhammadan as their Jat neigbours". Het hof over-

Opstellen blz. 624, 641, 650 en 652.
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woog o.m. nog, dat niemand door een verklaring plotseling de
gewoonte kon verzaken, die in zijn familie of stam gedurende gene-
raties was nageleefd ten einde öf een andere gewoonte óf zijn per-
soonlijk recht, dit is het recht van zijn godsdienst, te gaan volgen.
Wel kan gewoonte verloren gaan door in onbruik te geraken (by
desuetude), hetgeen moet blijken uit het volgen van een voortdurende
gedragslijn.

Ik mag hierbij aanteekenen, dat in Bombay blijkens twee wetten
van 1920 en 1923, de Cutchi Memons, — dit zijn bepaalde Hindoe's,
die reeds lang tot den Islam bekeerd zijn, doch die Hindoesche
gewoonten bleven volgen —, zich bij formeele verklaring, met hun
kinderen en afstammelingen, kunnen onderwerpen aan het Moham-
medaansch erf- en successie-recht*).

III.

In 1935 nam de provinciale wetgever der Noord-Westelijke grens-
provincie*) een wet aan (no. VI), waarin voor een heele reeks van
onderwerpen, — de opsomming is ongeveer dezelfde als die voor-
komend in de Pundjab Laws Act van 1872 (boven blz. ) — aan
de gewoonte haar geldingskracht ontnomen en de godsdienstige wet
toepasselijk verklaard werd. Weliswaar deed die verschuiving in de
richting van de Mohammedaansche wet, niet de bepalingen teniet,
voorkomend in statuaire regelingen betreffende de opgesomde onder-
werpen, voorzoover die de Mohammedaansche wet hadden gewijzigd
of buiten werking gesteld, doch wel die regelen in het wettenrecht,
welke de toepassing der gewoonte voorop, de Mohammedaansche wet
in de tweede plaats stelden. Dan verviel de gewoonte en maakte plaats
voor de shariat.

In 1937 aanvaardde de centrale wetgeving de All-India Act XXVI,
die alhoewel niet denzelfden werkingsomvang, wel dezelfde strekking
had, als de bovengenoemde provinciale regeling van 1935. Denzelfden
werkingsomvang kon zij niet hebben, aangezien agrarische zaken,
liefdadige stichtingen en liefdadig-religieuze schenkingen aan de
bevoegdheid van den centralen wetgever waren onttrokken en waar
ongeveer op al het land in India agrarische bevolkingsrechten rusten,

i) Sir Rankin blz. 17.
*) Deze provincie maakte voor 1901 deel uit v. d. Paandzjaab; vgl. E. A.

Home. The Political system of British India, 1922, blz. 15.
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ontstond daardoor een groote gaping in de toepasselijkheid der
Mohammedaansche wet.

Bovendien zou voor adoptie, uitersten wil en legaten de gewoonte
slechts haar kracht verliezen voor die Moslims, die formeel ver-
klaarden, zoo voor zich als voor hun onmondige kinderen en afstam-
melingen, dit te wenschen.

Hoe beoordeelt nu Sir Rankin deze „revolt against costum and in
favour of the law — that is, the personal or religious law of the
parties"?*). Deze beide Shariat-Acts zijn tot stand gekomen over-
eenkomstig Moslimsche adviezen, feitelijk onder den drang der
algemeen overheerschende gevoelens onder de Moslims, sterk ver-
tegenwoordigd in de centrale wetgevende vergadering. Veel van de
zorg voor de handhaving van het gewoonterecht in de wetgeving
sinds 1872, schijnt dwaling geweest te zijn. Daarbij komt, dat
religieuze opleving, als waarvan sprake was in de bovengenoemde
zaak van Sardar Bibi en waaraan toen weinig waarde werd toegekend,
niet mag worden gekleinacht als een sporadisch voorkomend en on-
werkelijk verschijnsel. Het was een golf, die haar kracht dankte aan
opkomend getij *). Het gaat hier om een beweging, die niet zal zijn
te remmen, want zij brengt tot uitdrukking het verlangen onder de
Moslims in India, hun persoonlijke wet niet te zien bedekt door een
bont tapijt van bijzondere gewoonten, waarin het patroon van de
Shariat niet kan worden onderscheiden').

Als tweede verklaring voor de „revolt in favour of the law", noemt
Sir Rankin de opvatting der Moslims, dat het Mohammedaansche
recht ten aanzien van het erfrecht der vrouwen, veel verlichter is dan
het Hindoerecht, dat de vrouw geen erfdeel, doch slechts een recht
op onderhoud toestaat. De gewoonte verzet zich tegen het komen van
familiegoed in handen van vrouwen, aangezien deze door haar
huwelijk in vreemde familie overgaan, zoodat ook familiegoed aldus
in vreemde handen zou geraken. Doch de sociale gevolgen van ont-
erving der vrouwen, zullen geheel verschillend zijn onder een stelsel,
dat het huwelijk beschouwt als een onverbreekbaren band — zooals
in het Hindoerecht — en onder het Moslimsche stelsel, dat de man
een recht geeft op verstooting*). Erg overtuigend is dit argument

1) Sir Rankin blz. 2.
2) Sir Rankin blz. 27.
3) Sir Rankin blz. 30.
") Sir Rankin blz. 27.
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niet. Men vraagt zich af, wat de Moslims met Hindoerecht te maken
hebben ?

Ook wat verder volgt komt mij weinig gefundeerd voor. Worden
de gewoonten geregistreerd overeenkomstig de opgaven der dorps- en
stamoudsten, dan zal het hardnekkig vasthouden dezer lieden aan de
gewoonte, den dochters geen erfdeel toe te kennen, nauwelijks beïn-
vloed kunnen worden door eenig betoog van de zijde der vrouwen te
haren gunste. Men mag aannemen dat aanspraken op uitsluiting der
dochters van erfopvolging of op een bepaalde lijn van opvolging,
waardoor vrouwen niet aan de beurt komen, in het leven geroepen
zijn door verschillende onoprechte motieven; zoo zal familieverheer-
lijking of „ca'st snobbery" geleid hebben tot getuigenissen voor een
gewoonte van erfopvolging in een bepaalde lijn. Sir Rankin is van
oordeel, dat — al zijn er weinig Mohammedanen en Hindoe's, die
beheerscht worden door zuiver godsdienstig recht — toch in bepaalde
kringen te veel waarde is toegekend aan de gewoonte, die geheel is
gevestigd op zelfzuchtige overwegingen*). Hebben we hier niet te
doen met de — ook in Indië veel voorkomende, misvatting, dat de
adat is „ingesteld", terwijl ze in werkelijkheid inhaerent is aan en
groeit met een bepaalde sociale orde, die zeer vaak aan het verwant-
schapsstelsel haar bijzondere trekken ontleent. Het odium van zelf-
zuchtigheid mag m.i. op de hoofden-adathandhavers in geen geval
gelegd worden.

Een ander bezwaar tegen de gewoonte als regel voor de beslissing
is, dat het bestaan en de inhoud van een beweerde gewoonte voor elk
afzonderlijk geval door navraag moeten worden vastgesteld en
bewezen, terwijl de toestanden voor eiken stam en voor elke plaats
verschillend zijn, en de uitspraken der rechtbanken in vroegere geval-
len de gecompliceerdheid eerder verergeren dan verminderen. Er is
te veel nadruk gelegd op de gewoonte in zaken, die zeer wel over-
gelaten konden worden aan de „general law". Men mag er op
rekenen, dat, wanneer men dorpsoudsten en anderen lieden van hun
opleiding en stand, vraagt wat er gebeurt wanneer H overlijdt, na-
latende een zeker vermogen en bepaalde familieleden, zij antwoorden:
„Wij weten het niet; we herinneren ons niet, dat zich ooit deze
bijzondere samenloop van omstandigheden voorgedaan heeft".

Een gewoonte moet bovendien volgens de „cases and text-books",
om te gelden, zijn oud, zeker en onveranderlijk en dit vereischte vol-

Sir Rankin blz. 27—28.

Dl. 104.
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deed niet altijd in voldoende mate, wanneer het er om te doen was tot
een algemeenen rechtsregel — bijvoorbeeld van erfrecht — op grond
van de gewoonten te besluiten en niet alleen uit de gewoonte slechts
uitzonderingsgevallen te leeren kennen*).

Het is duidelijk waar hier de schoen wringt. De Britten beschouwen
nu eenmaal het adatrecht als een bestaande en onveranderlijke massa
van positieve gewoonterechtsregels en niet als een levend zich steeds
verjongend recht. Bij navraag naar abstracte regels krijgt men vaak
geen bevredigend uitsluitsel, stelt men concrete gevallen, dan blijkt
de toepassing der gewoonte geen zwarigheid op te leveren. Het
spreekt vanzelf dat de tekortkoming niet ligt bij het adatrecht, doch
bij de onjuiste rechtspractijk.

IV.

De Nederlandsch-Indische wetgever heeft welbewust een aan de
Britsch-Indische tegengestelde politiek gevolgd, hetgeen wel het
sprekendst tot uitdrukking is gekomen bij de herziening der com-
petentie van den godsdienstigen rechter. Volgens Ind. Stbl. No. 53
van 1931 moest de berechting van erfrechtzaken van de priesterraden
— die zelf zouden plaats maken voor de panghoeloegerechten —
overgebracht worden naar de landraden, die bij de behandeling dier.
zaken niet het Mohammédaansche recht zouden toepassen, zooals de
priesterraden deden, doch het adatrecht^). Welk een verbetering dit
beteekende voor de justiciabelen, met wier rechtsbesef de priester-
raadsbeslissingen niet in het minst strookten, is duidelijk aangetoond
door Mr Knottenbelt in zijn verhandeling: „Eenige notities over het
Adatrecht in Midden-Priangan en de toepassing ervan door den
rechter" *) en door Mr B. ter Haar in zijn fraaie lezing „Adatrecht
op Java"*).

De vraag is echter of ook in ons Indië een ommezwaai ten gunste
van de Mohammédaansche wet is te verwachten. Van algemeene
bekendheid is het, dat een spanning tusschen /ioe£o<?m en arforf, tus-
schen godsdienstige wet en gewoonte, van ouds in Indië bestaat. Ter

i) Sir Rankin blz. 28—29.
*) Door verschillende omstandigheden konden de penghoeloegerechten nog

niet gevormd worden, zoodat voorloopig sedert 1937 de priesterraden die nieuwe
competentie deelachtig werden. [Dit opstel dateert van 1945; voor de panghoe-
loegerechten vgl. thans Jav. Crt. van 1946 No's 32 en 39.]

3) Koloniaal Tijdschr., 1936, deel 25.
*) Indisch Tijdschr. v. h. recht 1938, deel 148.
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Westkust heeft deze antithese haar hevigste uitdrukking gevonden in
den Padri-krijg, waarin de orawgr ^oi/t'/t zich niet alleen richtten tegen
onwettische volksondeugden, zooals het gebruik van arak, opium en
tabak, alsmede tegen hanengevechten en dobbelen, doch ook tegen
de matriarchale volksinstellingen *).

Later hebben Sarikat Islam, Moehammadijah en in mindere mate
Ahmadijah in geheel Indië den strijd aangebonden tegen allerhande,
niet met de godsdienstige wet harmonieerende, adatinstellingen, zooals
het matriarchaat, de exogamie, de adatstraffen, de adathuwelijken,
de gebruikelijke inning en besteding van 2a£a£ en /»iïra/i enz.. Ter
Westkust mag in dit opzicht in het bijzonder genoemd worden de
Thawalib Sumatra te Padang Pandjang, welks voorman, de bekende
Sjech Abdoel Karim Amaroellah in zijn tweedeelig werkje „Kitab
pertimbangan 'adat Lembaga orang 'alam Minangkabau" (1921) niet
zegt: „weg met de adat" doch verzekert: „uit liefde voor de adat
zal ik haar ware beteekenis uitleggen en haar verband met den gods-
dienst" ^). Moge dit al gematigd klinken, in zijn godsdienstige bijeen-
komsten (toi%/t) was deze ijveraar een fanatiek bestrijder van
de adat, waarbij hij zoo in vervoering kon geraken, dat hij op het
spreekgestoelte staande, in tranen uitbarstte. Gaarne bediende hij zich
van de geschriften van den beruchten Achmad Chatib, die omstreeks
het eind der vorige eeuw de erfadat der Minangkabauers heidensch-
duivelsche inzettingen had geheeten, welker aanhangers kafirs waren,
die naar de hel zouden gaan enz..

Nu bestaat er bij de massa der bevolking ter Westkust van ouds
een toestand van bevrediging tusschen /joefeoera en arfaf. De Minang-
kabauer is er zich wel van bewust, dat de voorschriften van de
godsdienstige wet afwijken van die zijner adat, doch neemt aan, dat
een goede adat den godsdienst niet te kort doet. .<4cto tcuawdi f/ara',
j/ara' Zxua/uft aJai, d.w.z. gewoonte en wet steunen elkander. De
Sarikat Alam Adat Minangkabau (S.A.A.M.) die werd opgericht als
dam tegen de modernistische stroomingen, stelt dat beginsel voorop,
verklaart «grod/t ada/ even verdienstelijk als «grad/t feoran en prijst
in woord en geschrift de matriarchale volksinstellingen, als hecht
bindmiddel voor de Minangkabausche samenleving; ze voorkomen
armoede en kennen bijvoorbeeld geen weezen of onverzorgde
vrouwen. Deze strijdvaardige adatpartij vindt haar grootsten steun

*) Vgl. Dr Ph. S. van Ronkel. Rapport betreffende de godsdienstige ver-
schijnselen ter Sum. Wk., 1916.

2) Zie Ter Haar in I. T. R. deel 140, 1934, blz. 154.
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juist bij de vrouwen, die tegelijk adattrouw en zeer godsdienstig zijn.
Zij hebben dan ook bij de instandhouding van de Ziarto />ado<?57, het
vrouwengoed, voornamelijk bestaande uit adat-huis en familiegron-
den, het meeste belang.

Tegenover deze krachtige behoudende factoren, kon het modernis-
me slechts nu en dan een klein plaatselijk succesje boeken, bijvoor-
beeld in den vorm van een nagari-besluit waarin afschaffing van het
erfrecht der fcemanafcaM werd vastgelegd (Soeliki), zonder nochtans
blijvende gevolgen te hebben. Van de mogelijkheid familiegoed op te
deelen (agrarisch reglement Sumatra's Westkust, artikel 9 en v.;
S. 1915 :98) werd geen gebruik gemaakt. Nochtans kan men her-
haaldelijk van jonge inheemschen te hooren krijgen, dat het matriar-
chaat moet verdwijnen om plaats te maken voor de godsdienstige wet.
Onderwerping aan het Mohammedaansche recht kent onze wetgeving
niet. Te Moeara Tebo (Djambi) kwam ik een geval tegen, waarin
erfgenamen, alvorens tot boedelbereddering over te gaan, verklaard
hadden zich te zullen voegen naar de verdeelingswijze der Moham-
medaansche wet, doch toen de plaatselijke godsdienstbeambte allen
hun aandeel opgaf, vertrouwden ze deze uitspraak zoo weinig, dat
ze zich tot den hoofdpangoeloe te Djambi wendden om ook zijn
inzicht te vernemen. Toen deze de uitspraak bevestigde, nam een deel
der erfgenamen daarmee geen genoegen en maakte de zaak aan-
hangig bij den inheemschen rechter*).

De Moehammadijah voert intusschen haar strijd met grooten ernst
en overtuiging *) en in Tapanoeli en Zuid-Sumatra niet zonder gevolg.
Daar is men er dan ook hier en daar toe overgegaan de adatslacht
die bij bepaalde adatmisdragingen gebruikelijk was en die door de
modernisten als /ïaraw werd bestempeld, door geldboeten te ver-
vangen. In Zuid-Tapanoeli is een groeiende tegenzin merkbaar ten
opzichte van het bruidschathuwelijk enz.^). Al zijn tot dusver de
behaalde successen niet groot, men zal goed doen den invloed van
deze modernistische strooming niet te onderschatten.

Hoe staat het met de mogelijkheid van wettelijke voorschriften ten
gunste van het Mohammedaansche recht? Van Vollenhoven heeft er
op gewezen, dat in een Oostersch land de wetgever in de hoofdstad

1) Vgl. I. T. R. 151, blz. 178—179 en 213—216.
2) Vgl. Indische Gids 63, 1941 blz. 230 e.v..
*) Men zie ook Hazairin. De Redjang, 1936, blz. 124—125, 147, 150—151,

155—6, 159, 181. Adatrechtbundel XLI, blz. 432 en v. en 493 en v..
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veraf staat van de plattelandsbevolking met haar eenvoudige behoef-
ten en nooden*). Zoo zullen godsdienstijveraars in een wetgevende
vergadering regelingen weten door te drijven, die een adatvaste bevol-
king zelfs nauwelijks zou begeeren. Ook al zitten in die vergadering
leden, die meer begrip hebben van het volksrecht, zij zullen er toch
niet aan denken hun stem tegen zulke voorstellen te doen hooren, uit
vrees als minder goede Moslims te worden beschouwd dan de voor-
stellers^). Aan zulke overwegingen mogen we het wel toeschrijven,
dat de Indonesische leden der zoogenaamde priesterraadcommissie
van 1922, die de zooeven besproken hervorming der priesterraadcom-
petentie moest voorbereiden, wel de afdoening van erfrechtzaken
wilden overbrengen naar den wereldlijken rechter, doch van oordeel
waren, dat die rechter „zijn beslissing op het godsdienstig recht zou
hebben te baseeren, voorzoover betreft de aanwijzing der erfgerech-
tigden en de vaststelling der erfporties". Dank zij ter Haar is daar-
van gelukkig niets gekomen, doch het is wel teekenend, dat na de
overbrenging der erfrechtzaken van godsdienstigen rechter naar
landraad (1937), er niet alleen in de kringen der daarbij direct
belanghebbende godsdienstbeambten, doch ook door islamietische en
politieke vereenigingen verzet werd aangeteekend tegen dezen maat-
regel, waaraan men geheel ten onrechte een zekeren onwil tegenover
den Islam niet vreemd achtte.

Aan soortgelijke eigenaardige verhoudingen zal ook wel de tot-
standkoming der Britsch-Indische Shariat-acts te wijten zijn. Sir
Rankin verklaart althans, dat de modernistische strooming in de
Indian Legislative Assembly sterk vertegenwoordigd was. De voor-
zitter was een vooraanstaand Mohammedaansch rechtsgeleerde, Sir
Abdur Rahim, schrijver van een boekwerk „Muhammedan Juris-
prudence" ̂ ).

Van een getrouwe naleving der nieuwe wetten, die in Noord-Indië
diep zullen ingrijpen in bestaande toestanden, schijnt de schrijver
niet zoo zeker te zijn*).

Al bestond er bij verschillende Indonesische Volksraadsleden wel
neiging met Koran-verzen te geuren^), de gemengde samenstelling

i) Opstellen, biz. 6SS.
*) Men zie de geschiedenis van Habib Abdoerrahman in de Atjèhers van

Snouck Hurgronje. dee! I, biz. 163—164.
») Sir Rankin, blz. 5.
•*) Sir Rankin, blz. 30.
") Vgl. o.a. Handelingen Volksraad 4 Juli 1921, blz. 590 en 23 Juli 1931

blz. 435 en 440.
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van het Indische wetgevende lichaam bood tot dusver voldoende
waarborg tegen overschatting van de bruikbaarheid der Mohamme-
daansche wet voor de Indonesische bevolkingsmassa. Wat de toe-
komst in dit opzicht zal brengen is vooralsnog onzeker, doch komt
in het nieuwe Indië een overwegend Indonesisch getint wetgevend
lichaam tot stand, dan mag men een meer op den godsdienst georiën-
teerde politiek niet uitgesloten achten.

Er moet in dit verband op gewezen worden, dat bij vele jeugdige
intellectueelen geen groote belangstelling voor het adatrecht valt te
bespeuren. Zij zien daarin een onzeker achterlijk recht, en zij ver-
langen of naar het vaste stelsel van het Mohammedaansche recht öf
naar een vast wetboekenrecht op Westerschen grondslag, aangezien
zij daarvoor steeds als een recht van een sociaal hooger geplaatste
bevolkingsgroep, een zeker respect hadden*). Zeker is het, dat zij
daarbij eenerzijds de waarde van dit wetboekenrecht te hoog achten,
anderzijds te weinig rekening houden met de behoeften en het rechts-
gevoel van de massa des volks.

Eén ding staat vast: de Indische rechtspractijk is veel beter geweest
dan de Britsch-Indische. Het adatrecht is in Indië beschouwd als een
levend groeiend recht, dat onder de handen van den rechter zich
vormde. Slechts een klein deel van dat recht bestond uit gerecipieerde
regelen van Mohammedaansch recht, die zelf adat waren geworden.
De jurisprudentie der landraden heeft zich, onder leiding van de
adatrechtkamers te Batavia en Padang, vooral in later jaren, ontwik-
keld tot een betrouwbaren gids voor den rechter in de uitoefening
van zijn rechterstaak naar ongeschreven recht en dat is voor een niet
gering deel te danken aan den onvolprezen ijver en toewijding van
onzen diep betreurden Bataviaschen collega, wijlen ter Haar. Men
behoeft de landraadnummers van het Indisch Tijdschrift van het recht
slechts op te slaan, om te zien hoe deze uitnemende leerling van Van
Vollenhoven de rechtspraak nauwgezet volgde en de uitspraken van
altijd belangrijke naschriften voorzag, waarin menige behartenswaar-
dige wenk voor opvolgende gevallen gegeven werd.

De slotsom van ons betoog kan zijn, dat Indië noch voor de wet-
geving noch voor de rechtspleging bij Britsch-Indië in de leer behoeft
te gaan.

i) Uitvoerig handelt hierover Mr. Bertling in Koloniaal Tijdschrift, 1934,
23, blz. 214—215.
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