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Adat en dorpscultuur in Indonesië: 
participerend onderzoek bij de Karo Batak thuis 

Lezing met dia’s door Karen Portier en Herman Slaats

Woensdag 17 oktober 2007 om 20.15 uur in de Cosazaal, ingang Oude Delft 183
De zaal is open vanaf 19.45 uur. Gratis koffie en thee staan voor u klaar vanaf 20.00 uur.

Indonesië, de gordel van smaragd, het rijk van de duizenden eilanden roept bij velen nostalgische 
tempo-doeloe herinneringen op. Anderen denken aan de complexe politieke geschiedenis van 
onafhankelijkheidsstrijd, het langdurige repressieve regiem van Suharto en de daarop volgende 
opleving van democratie. Of aan de recente economische recessie in Zuid-oost Azië, die Indonesië 
niet onberoerd heeft gelaten. 
Een minder bekend gebied is dat van het recht en de rechtsontwikkeling. Officieel heeft Indonesië 
geünificeerd recht, vastgelegd in wetten, presidentiële en ministeriële besluiten en andere lagere 
regelingen. Daarnaast echter blijken in lokale samenlevingen ander normen werkzaam, die van 
generatie op generatie zijn doorgegeven (vandaar: ‘traditioneel recht’) en die doorgaans 
ongeschreven zijn (vandaar: ‘gewoonterecht’). Dit ‘adatrecht’ staat vaak op gespannen voet met het 
officiële recht.
Met de grote culturele variëteit van bevolkingsgroepen (van het Islamitische Aceh in het uiterste 
noord-westen tot en met de recentelijk aan het stenen tijdperk ontrukte Papua in het oosten) variëren 
ook de regionale/lokale normcomplexen. 
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Het echtpaar Herman Slaats (jurist) en Karen Portier (antropoloog), gezamenlijk gepromoveerd op dit 
onderwerp in Nijmegen, doen sinds 1973 onderzoek bij de Karo Batak op Noord Sumatra. Gedurende 
enkele jaren hebben zij zich ondergedompeld in de dorpssamenleving waar zij geadopteerd werden en 
een plaats kregen in het ingewikkelde verwantschapssysteem.Zij  woonden in een traditioneel adathuis 
(zie foto linksboven met rechts Karen zelf in traditionele kledij) van een van de vijf Karo Batakse merga 
(clans) samen met 6 Karo Batakse families. Ze geven een impressie van hun relaties in het dorp en 
van hun zoektocht naar het traditionele recht in die samenleving.



  

Overige woensdaglezingen in 2007/8: 
14 nov.’07: Jaarvergadering, gevolgd door Deborah Stolk over “Houtsnijwerk uit Gambia”.
12 dec.’07 : De heer Morssink over: “Moche en Nasca: Rijke koningsgraven en nascalijnen in de Andes, 

      Zuid-Amerika (200 v.Chr. - 600 n.Chr.)”.
16 jan.’08  : De heer Laurens Bakker over “Land en identiteit in Pasir (Oost Kalimantan). Traditie, de wet, en de

      bevolking”.
20 feb.’08  : Professor Van Gulik over “Japanse tatoeage kunst”
19 maart, 16 april en 14 mei 2008 zijn nog niet ingevuld
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