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S. POMPE

DE INVLOED VAN HET ADATRECHT BIJ
DE TOEPASSING VAN HET STRAFRECHT
IN INDONESIË

1. De juridische problematiek
Geen debat in de koloniale rechtsgeschiedenis is met zoveel overgave
gevoerd als dat over de vraag of het Indische rechtsstelsel al dan niet zou
moeten worden geünificeerd. Zou op alle inwoners van Nederlands-
Indië één wettelijke regeling van toepassing moeten zijn of niet? Zoals
bekend hebben Van Vollenhoven en de zijnen ertoe bijgedragen dat
deze unificatie voor de onafhankelijkheid niet tot stand is gekomen (zie
Lev 1985:57).

Het debat heeft zich met name toegespitst op het gebied van het
privaatrecht, en dan in het bijzonder het burgerlijk recht. Het strafrecht
kende al vanaf de tijd van de Compagnie bepalingen die voor alle
inwoners van het toenmalige Nederlands-Indië golden. In 1915 werd
het Indisch Wetboek van Strafrecht op alle inwoners van Nederlands-
Indië van toepassing verklaard (S. 15-732). Deze geünificeerde toe-
passing van het Wetboek van Strafrecht gold alleen binnen die gebieden
van Indonesië die vielen onder de gouvernementsrechtspraak. Door de
Republiek werd het Wetboek van Strafrecht met enkele marginale
wijzigingen in 1946 overgenomen (Wet no. 1/1946). In 1958 werd het
voor heel Indonesië van toepassing verklaard (Wet no. 73/1958) (zie
Kanter en Sianturi 1982:43 e.v.).

Hoe komt het dat er zo verwoed over het privaatrecht is gediscus-
sieerd terwijl het strafrecht zonder een dergelijke strijd is geünificeerd?
Een belangrijke reden hiervoor is ongetwijfeld dat in het strafrecht een
ethische en morele normering ligt vervat, die de koloniale overheerser in
het algemeen na aan het hart heeft gelegen. Hoe de lokale bevolking
kippen verhandelde kreeg als regel minder snel de aandacht van de
koloniale autoriteiten dan koppensnellen. Een andere reden is dat de
rechtsverscheidenheid die in het privaatrecht gehandhaafd bleef ertoe
zou bijdragen dat ook het westerse strafrecht voor de Indonesische
bevolkingsgroep - die immers met dit recht niet bekend was - niet per se
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500 S. Pompe

onredelijk bezwarend zou werken. De vraag of van een strafbaar feit kon
worden gesproken zou ondermeer worden bepaald door het burgerlijk
recht dat op de betrokken partijen van toepassing was. Het pluralistisch
karakter van het burgerlijk recht maakt het mogelijk dat het strafrecht
genuanceerd kan worden toegepast, zoals ik hieronder met enkele voor-
beelden zal aantonen.

Een bekend voorbeeld van de wijze waarop het burgerlijk recht zorgt
voor een genuanceerde toepassing van het strafrecht is het bigamie-
vonnis van 1931 (22 sept. 1931, T. 135:457). In deze zaak was een
vrouw hertrouwd zonder dat duidelijk was of zij nu van haar eerste
echtgenoot was gescheiden (het civielrechtelijke aspect). Wat bleek nu?
Zij had haar man sirih aangeboden en dat had hij aangenomen ook:
volgens het ter plekke geldende adatrecht betekende dit dat zij zichzelf
als verstoten mocht beschouwen — en dus vrij was om opnieuw te
trouwen. Het (civiele) adatrecht werd door de rechter erkend, van
bigamie kon derhalve ook niet sprake zijn (zie verder Jonkers 1946:5
e.v.; Büchenbacher 1938:703-739).

De Indonesische overheid heeft na de onafhankelijkheid aangestuurd
op rechtsunificatie. Het moge duidelijk zijn dat daarbij met name het
koloniale burgerlijk recht het heeft moeten ontgelden. Het strafrecht
heeft daarentegen geen diepgaande wijzigingen ondergaan: het Indische
Wetboek van Strafrecht van 1915 is nog altijd van kracht in Indonesië en
de nieuwe wet op de strafvordering (Wet no. 8/1981) vormt geen
duidelijke breuk met de Indische strafvordering.

Deze unificatie van het burgerlijk recht is zowel ten koste van het
Indische Burgerlijk Wetboek als ten koste van het adatrecht gegaan. Het
adatrecht heeft gaandeweg minder erkenning gekregen binnen het
formele Indonesische rechtsstelsel, terwijl van het Indonesisch Burger-
lijk Wetboek twee van de drie boeken (t.w. betreffende het personen- en
zakenrecht), met uitzondering van slechts enkele artikelen, zijn inge-
trokken. In plaats van deze boeken en van het adatrecht zijn de Agra-
rische Basiswet 1960 en de Huwelijkswet 1974 getreden.

Een belangrijk probleem hierbij is dat met deze wetten niet altijd
aansluiting is gevonden bij de in de praktijk heersende adatrechtelijke of
godsdienstige rechtsopvattingen op lokaal niveau. In de praktijk is een
rechtspluralisme gehandhaafd, dat in de theorie steeds meer wordt
uitgebannen. Het is zeer goed mogelijk, dat dit uitbannen van rechts-
pluralisme leidt tot een verstarring in de toepassing van het strafrecht.
Met het burgerlijke recht van de betrokken partijen, t.w. de adatrechte-
lijke of godsdienstige normen, zal immers in de strafrechtelijke praktijk
steeds minder rekening worden gehouden.

Illustratief voor deze ontwikkeling is de jurisprudentie van de
Mahkamah Agung met betrekking tot art. 279 Ind. Sr. (betreffende een
verbod op bigamie), dat in het kader van de hieronder te beschouwen
zaak centraal staat. In een arrest dat is beslist op grond van feiten die zich
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voor de inwerkingtreding van de Huwelijkswet van 1974 hebben afge-
speeld, werd een beroep op dit artikel in een geval van polygamie nog
afgewezen. Volgens de hoogste rechter moest bij het ontbreken van een
wettelijke regeling in casu worden teruggegrepen op het adatrecht dat in
dit specifieke geval polygamie wel zou toestaan (Mahkamah Agung 6
mei 1975, nr. 90K/Kr./1974). Tijdens deze zaak werd de Huwelijkswet
van 1974 afgekondigd. Deze wet regelde polygamie wel, en bij de
eerstvolgende zaak voor de Mahkamah Agung over art. 279 Sr., ook met
betrekking tot polygamie en met het eerder genoemde arrest verder wat
betreft de feiten sterk overeenkomend, werd art. 279 Sr. toegepast
zonder dat ook maar met één woord over het betreffende adatrecht werd
gerept (Mahkamah Agung 17 april 1980, nr. 435K/Kr./1979). Het één
en ander duidt er op dat het adatrecht van sterk verminderd belang aan
het worden is bij het bepalen van de vraag of er bij bepaalde delicten van
een strafbaar feit kan worden gesproken (en mogelijk ook van de vraag
of het als schulduitsluitingsgrond kan dienen).

Het is overigens in dit verband interessant om te constateren dat aan
de ene kant het adatrecht steeds minder kan leiden tot het ontlopen van
de straffen van het Wetboek van Strafrecht, terwijl aan de andere kant
niet in het Wetboek van Strafrecht met naam aangeduide adatrecht-
delicten strafbaar kunnen worden gesteld: laatstgenoemde situatie
komt wel degelijk voor.1 Hierdoor ontstaat een situatie waarin het niet
mogelijk is dat het adatrecht de werkingssfeer van een delictsomschrij-
ving inperkt maar het wel mogelijk is dat gedrag dat strijdig is met het
adatrecht strafbaar wordt gesteld. Dit laatste komt ook tot uitdrukking
in het in 1984 uitgekomen ontwerp voor boek 1 van het nieuwe Wet-
boek van Strafrecht, waarin art. 1 lid 4 een voorbehoud maakt op het
legaliteitsbeginsel voor adatrechtdelicten die in het Wetboek van Straf-
recht verder niet voor zullen komen. Deze adatrechtdelicten zouden dan
uitdrukkelijk op grond van in het Wetboek van Strafrecht vervatte
bepalingen kunnen worden vervolgd.2

Het gebruik van het burgerlijk recht om te constateren of gedragingen
onder een (strafrechtelijke) delictsomschrijving vallen -we zouden hier
van delictsinvulling kunnen spreken - volgt uit de aard van het strafrecht
en is derhalve ook in Nederland gebruikelijk: van diefstal kan alleen
worden gesproken als duidelijk is dat de eigendom niet bij de dief ligt
(resp. art. 310 Ned. Sr. en art. 625 & 2014 Ned. BW). En in bepaalde
uitzonderlijke omstandigheden levert ook het gebruik van het burgerlijk
recht niet altijd het gewenste resultaat op, zoals in het geval van de
diefstal van de gouden kronen uit een lijk, dat immers volgens de
doctrine civielrechtelijk aan niemand in eigendom kan toebehoren.
Volgens de Hoge Raad zou hier desalniettemin van diefstal sprake zijn.3

In dit geval wordt in het strafrecht een andere definitie van eigendom
gehanteerd dan in het burgerlijk recht.

Met betrekking tot Indonesië ligt het probleem bij de delictsinvulling
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echter minder in de vraag van het al dan niet toepassen van het burger-
lijke recht als zodanig, als in de vraag welk burgerlijke recht men dient
toe te passen als zich verschillende normatieve systemen aankondigen.
Het feit dat daarbij het recht dat in de praktijk opgang doet (het adat-
recht en de geloofsnormen) geheel anders kan zijn dan het formele
overheidsrecht, verscherpt nog dit probleem: zo is er in Indonesië geen
keuze meer tussen formeel gelijkwaardige normatieve systemen zoals in
het pluralistische koloniale rechtsstelsel, maar een keuze tussen in de
praktijk beleden rechtsnormen en het recht dat formeel gevolgd had
moeten worden.4

De keuzevrijheid in deze van de rechter is in beginsel beperkt: hij
moet toch het formele overheidsrecht toepassen. Het ontbreken van
aansluiting van de jurisprudentie bij de werkelijkheid is dan ook een
veelvuldig gesignaleerd probleem (zie Holleman 1973; K. von Benda-
Beckmann 1984; K. von Benda-Beckmann 1983). Het komt echter ook
voor, dat rechters met name op lokaal niveau wel degelijk proberen om
bijvoorbeeld door wetsinterpretatie aansluiting bij de werkelijkheid in
zekere mate te bewerkstelligen. Zoals hieronder zal blijken, kan dit
leiden tot gezochte, ondegelijke interpretaties.

2. Een vonnis
De genoemde problematiek is vrij recent in een Batakse zaak duidelijk
tot uitdrukking gekomen.5 De enigszins verwarrende feiten kunnen kort
als volgt worden weergegeven.

Een christelijke Batakse man en een christelijke Batakse vrouw trouwen
(hierna: eerste huwelijk). Zij krijgen ruzie. Zij gaan uit elkaar, maar er
vindt geen echtscheiding plaats in overeenstemming met de Huwelijks-
wet van 1974. De man 'hertrouwt' in augustus 1982 (hierna: tweede
huwelijk). De vrouw 'hertrouwt' in september 1982 (hierna: derde
huwelijk). De man brengt een zaak aan tegen zijn vrouw uit het eerste
huwelijk wegens bigamie respectievelijk overspel (Bigamie: art. 279 lid
1 sub a & b Sr.; Overspel: art. 284 Sr.).

Naast deze feiten doen zich nog enkele andere omstandigheden voor.
Het tweede huwelijk van de man leidt ertoe dat hij uit het Bataks-
protestantse kerkgenootschap wordt gestoten, omdat het eerste huwe-
lijk in de ogen van de kerkelijke autoriteiten als niet ontbonden moet
worden beschouwd. In september 1982, voordat het derde huwelijk
plaatsvindt, wordt er tussen de partijen en.hun respectievelijke families
voor de camat van Sipoholon volgens de Batakse adat overeenstem-
ming bereikt om, onder bepaalde voorwaarden, te scheiden. Daarop
hertrouwt de vrouw. Dit huwelijk wordt gesloten in overeenstem-
ming met de huwelijksvoorschriften van het protestantse geloof. In
december wordt de man weer opgenomen in het Batakse kerkelijke
genootschap.
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Deze feiten roepen nogal wat problemen op. Zo is het niet geheel
duidelijk wat de aard is van het tweede en het derde huwelijk: in beginsel
is dit toch niet mogelijk zolang het eerste huwelijk niet is ontbonden.
Meer feitelijk bekeken verdient de man niet teveel sympathie, omdat hij
zelf immers ook hertrouwd is: de pot verwijt de ketel dat hij zwart is.
Juridisch is de vraag echter vrij eenvoudig. De vrouw wordt van bigamie
of overspel beschuldigd en de vraag is derhalve of het eerste huwelijk al
dan niet rechtsgeldig is ontbonden.

Allereerst kan hierbij worden geconstateerd dat in deze zaak de in de
Huwelijkswet voorgeschreven echtscheidingsprocedure niet is gevolgd.
Art. 39 lid 1 H. bepaalt immers dat een huwelijk tussen christenen alleen
door de rechter kan worden ontbonden. Geen rechter, geen huwelijks-
ontbinding. In feite is hiermee de Huwelijkswet uitgewerkt, maar de
rechter probeert met kunst en vliegwerk deze wet op de onderhavige
zaak toe te passen. Hij brengt namelijk een onderscheid aan tussen
huwelijksontbinding door de rechter ex art. 39 lid 1 H. en huwelijks-
ontbinding die zou voortvloeien uit het wegvallen van de 'ikatan lahir
batin' die krachtens art. 1 H. de grondslag van het huwelijk vormt. De
rechter is van mening dat als deze door-lief-en-leed band ontbreekt,
hetgeen zou moeten worden opgemaakt uit de feitelijke omstandig-
heden, het huwelijk als ontbonden kan worden beschouwd. Aange-
nomen moet worden dat het hier om ontbinding van rechtswege gaat.

Juridisch klopt deze redenering niet: in de Huwelijkswet gaat het in de
eerste plaats om de vraag wie bevoegd is om het huwelijk te ontbinden en
dat zijn de huwelijkspartners zélf zeker niet.6 Bovendien is het vanuit het
oogpunt van de wet alleen mogelijk om te bepalen of de voor een
huwelijk onontbeerlijk geachte verstandhouding bestaat op grond van
de in de Huwelijkswet opgenomen echtscheidingsgronden (zie art. 39 H.
en art. 16 jo. 19 Regeringsverordening 9/1975).

Geen rechtsgeldige echtscheiding dan op basis van de Huwelijkswet,
zo zei de Mahkamah Agung in 1979 in het reeds eerder genoemde
arrest. Rechter Hutauruk laat zich hierdoor echter niet weerhouden om,
op grond van zijn bijzondere interpretatie van de Huwelijkswet, ook
naar het adatrecht en de godsdienstige normen te kijken. Deze be-
schouwing vormt de grondslag voor zijn beslissing.

De rechter constateert dat er pogingen zijn ondernomen om het
huwelijk volgens het ter plekke geldende adatrecht te ontbinden. Hierbij
duidt hij op het feit dat de partijen met hun families bijeen zijn gekomen
en in beginsel overeenstemming hebben bereikt over een echtscheiding.
Of hiermee ook daadwerkelijk van een adatrechtelijke echtscheiding
kan worden gesproken kan uit de feiten zoals deze in het vonnis zijn
gesteld niet worden opgemaakt. Wel is duidelijk dat de partijen de
voorwaarden die de families bij (of voor?) de huwelijksontbinding had-
den gesteld namelijk niet hebben gerespecteerd. Uit het vonnis komen
overigens wel enkele belangrijke feiten naar voren waaruit zou kunnen
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worden opgemaakt dat een echtscheidingsprocedure volgens het
Batakse adatrecht heeft plaatsgevonden - ik wijs hier bijvoorbeeld op de
periode van afzondering (padao-dao) en de betrokkenheid van de
families bij de huwelijksontbinding (zie ook Vergouwen 1964:256;
Adatrechtbundel 11:41).

Ook de rechter vindt de adatrechtelijke situatie wat onduidelijk. Hij
kijkt daarom ook naar de godsdienstige aspecten van de zaak en met
name de rol van de kerk. Dit is op zich een logische stap aangezien
adatrechtelijke en godsdienstige normen in de Batakse samenleving
nauw verweven zijn (zie bijv. Siregar 1981:41 e.v.). Bovendien verwijst
de Huwelijkswet zelf naar gebruiken en geloof van de partijen in huwe-
lijkse aangelegenheden (art. 2 H.).

Het nauwe verband tussen adat en godsdienst blijkt ook uit de over-
wegingen van de rechter met betrekking tot de feiten in deze zaak. Voor
hem is hierbij met name van belang dat de man uit het Protestantse
kerkgenootschap wordt gestoten omdat hij het tweede huwelijk sluit
vóór de adatrechtelijke huwelijksontbinding, de vrouw na deze adat-
rechtelijke huwelijksontbinding wel 'in de kerk' mag hertrouwen en
allerminst uit het kerkgenootschap wordt gestoten en de man tenslotte
eveneens na de adatrechtelijke huwelijksontbinding weer in het kerk-
genootschap wordt opgenomen.7 Het is inderdaad moeilijk om op grond
van deze feiten te ontkomen aan de conclusie dat in de ogen van de
kerkelijke autoriteiten kennelijk wel een rechtsgeldige adatrechtelijke
huwelijksontbinding heeft plaatsgevonden (althans dat deze huwelijks-
ontbinding in godsdienstige zin is bekrachtigd).

Op grond van deze feiten komt de rechter dan ook tot de conclusie dat
het eerste huwelijk in de ogen van de lokale gemeenschap en van de
partijen (de man aanvankelijk ook blijkens het tweede huwelijk) als
ontbonden is beschouwd. Hij aanvaardt zelf ook dat het eerste huwelijk
gelet op deze omstandigheden is ontbonden, en concludeert dat der-
halve van bigamie of overspel geen sprake kan zijn.8

Het opmerkelijke van dit vonnis is dat het formele echtscheidingsrecht
zoals vastgelegd in de Huwelijkswet van 1974 in feite opzij wordt gezet
voor het adatrecht en de godsdienstige normen. Dat overigens op deze
wijze in deze zaak de meest redelijke oplossing wordt gevonden, moge
wel duidelijk zijn.

Dit geval kan als illustratie dienen voor de moeilijke taak van de
Indonesische rechter. In de toepassing van het overheidsrecht, waartoe
hij verplicht is, moet hij soms kiezen tussen een formeel juiste inter-
pretatie die kan leiden tot een praktisch ongewenst resultaat of een
ondeugdelijke constructie die door de aard van het geval wordt bepaald
en kan leiden tot rechtsonzekerheid. Bij de vervulling van de hem
opgelegde taak speelt de rechter een essentiële rol in het proces van de
rechtsvernieuwing. Terwijl de wetgever nog de keuze heeft om niet in te
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grijpen in de rechtsontwikkeling, ook wel genoemd het kleinere euvel in
de jungle van het rechtspluralisme, kan formeel door de rechter niet
worden gekozen. Hij moet in dit soort zaken een beslissing geven: Wet
AB art. 22 (geen rechtsweigering).

NOTEN

1 Zie bijv. Farid en Effendi 1977:34. Ik dank M. Tang, die mij op dit boek attent heeft
gemaakt.

2 Art. 1 lid 1 Ontwerp Sr.: 'Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan
ketentuan-ketentuan pidana dalam perundangan-undangan yang telah ada sebelum-
nya'. Art. 1 lid 4 Ontwerp Sr.: 'Ketentuan dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya
hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat suatu perbuatan
patut dipidana dan perbuatan itu tidak ada persamaannya dalam peraturan perundang-
undangan ini'.

3 Hoge Raad 25 juni 1946, NJ 1946, nr. 503, zie Hazewinkel-Suringa 1983:9-10.
4 Uitzonderingsgewijze kan ook de Nederlandse rechter met een dergelijke situatie

worden geconfronteerd, zoals in het bekende pela-arrest waarin de vraag aan de orde
kwam of het Molukse adatrecht moest worden toegepast, HR 9 juli 1978, NJ 1980, nr.
517, zie ook recentelijk Strijbosch 1986. Misschien zal de aanwezigheid van verschil-
lende normatieve systemen in dit land zich met name voor de rechter duidelijker doen
gelden nu dat het aantal Islamieten wezenlijk toeneemt.

5 Pengadilan Negeri Tarutung (rechter A. Hutauruk SH.), nr. 118/Pid./1983 PN-Trt -
Mahkamah Agung nr. 1008K/Pid./1984 met noot van Soekanto 1985:626-627. De
feiten van deze zaak spelen zich af na de inwerkingtreding van de Huwelijkswet van
1974.

6 Zie ook art. 208 BW: geen echtscheiding door onderlinge toestemming huwelijks-
partners; dit artikel heeft de Huwelijkswet waarschijnlijk overleefd, zie Soekanto 1985 :
626-627.

7 Dit laatste gebeurt overigens na een adatrechtelijke schulderkenningsprocedure,
'marguru manopoti'. Dit is de door de rechter gehanteerde terminologie; wellicht zou
'marguru panoption' beter zijn geweest in de zin van: afhangen van voldoende schuld-
belijdenis - ik dank S. Situmorang voor deze aanwijzing.

8 Hier kan nog worden vermeld dat de Mahkamah Agung het cassatieverzoek heeft
afgewezen, omdat de processuele termijnen niet waren gerespecteerd - Mahkamah
Agung nr. 1008K/Pid.

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AB - Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië
BW - Burgerlijk Wetboek
H. - Huwelijkswet
HR - Hoge Raad
jo. - juncto
NJ - Nederlandse Jurisprudentie
Sr. - Wetboek van Strafrecht
S. - Staatsblad van Nederlandsch-Indië
T. - Indisch Tijdschrift van het Recht
[Alle aangehaalde wetgeving betreft Indonesische wetgeving tenzij anders wordt ver-
meld.]
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