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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Goede gewoonten, slechte gewoonten in Noord Sumatra: de Toba Batak, 
zendelingen en bestuursambtenaren onderhandelen over de patrilineaire orde 
(1861-1942)

De Toba Batak zijn een etnische groep afkomstig uit het bergachtige binnenland van Noord 
Sumatra. De organisatie van hun samenleving is gebaseerd op exogame patrilineaire clans 
(marga). Het hoofdthema van dit proefschrift is de verandering van deze sociale organisatie 
onder invloed van zending en bestuur in de periode 1861-1942. Verandering kwam tot stand 
als gevolg van onderhandeling tussen de Toba Batak, zendelingen en bestuursambtenaren 
over gewoonten en rechtsregels die gehandhaafd moesten blijven—goede gewoonten—ofwel 
gewijzigd of afgeschaft—slechte gewoonten. Verandering werd ook gestimuleerd door het 
toenemend aantal Toba Batak dat tot het Christendom overging, hun toenemende interesse in 
westers formeel onderwijs en emigratie vanaf 1900. De focus op participatie de partijen—hun 
agency—maakt het mogelijk het hoe en waarom van genoemde sociale verandering in kaart te 
brengen. De veranderingen in gewoonten en gewoonterecht hadden uiteenlopende gevolgen 
voor verschillende groepen mannen en vrouwen.

Deze case study draagt bij aan de kennis over de hieronder volgende onderwerpen. 

Wereldgeschiedenis 
Voor gekoloniseerde volken waren huwelijksallianties vaak van cruciale politieke, economische 
en sociale betekenis; in veel hoger mate dan voor volken in Westerse samenlevingen. 
Koloniserende actoren—koloniale overheden, zendingscorporaties en particuliere 
ondernemingen—beïnvloedden deze relaties, een thema dat onderbelicht is in de grand narrative 
over de geschiedenis van de moderne wereld. Aangezien deze agents voor het meerendeel 
afkomstig waren uit bilateraal georganiseerde samenlevingen, kan het zijn dat zij geneigd waren 
vooral verandering te stimuleren in maatschappijen die anders, dat wil zeggen patrilinair of 
matrilineair, georganiseerd waren. Dit proefschrift maakt duidelijk dat met name de gewoontes 
en het gewoonterecht dat samenhing met de patrilineaire organisatie van de Toba Batakse 
samenleving aanleiding was voor de zending en in minder mate voor het koloniaal bestuur om 
een uitgesproken beschavingsmissie te lanceren.

Modernities
Het standpunt is verlaten  dat modernisering van gekoloniseerde samenlevingen altijd gedreven 
werd door kolonisatoren die een ontwikkeling naar westers model voor ogen hadden. Het 
inzicht is ontstaan dat verschillende groepen uiteenlopende ideëen hadden over de gewenste 
ontwikkeling van de inheemse samenleving. Ideëen over moderniteit aan de zijde van de Toba 
Batak, zendelingen en bestuursambtenaren—en zelfs segmenten binnen elk van deze groepen—
verschilden inderdaad en veranderden ook nog eens in de loop van de onderzochte periode. 
Om die redenen ligt het voor de hand om te spreken van evolving multiple modernities. Onder 
modernity wordt gedachtengoed verstaan dat nieuw was op het moment dat het verwoord of 
ernaar gehandeld werd. 
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Verhouding tussen gekoloniseerden en de koloniale staat
De Toba Batak bleven lang buiten de invloedssfeer van de koloniale staat. Hun eerste aanraking 
met een macht van buiten kwam vanuit de het Islamitische Minangkabau: tussen 1825 en 1830 
vielen troepen van de Padri, een wahabistische beweging, de regio binnen. Hierop volgde een 
periode van twintig jaar isolatie en interne conflicten tussen clans. In 1852 voelden enkele clan 
hoofden (rajas) behoefte aan een onpartijdige macht van buiten—een stranger king—en zochten 
toenadering tot het koloniale bestuur aan de rand van hun gebied. Bestuursvestiging bleef uit, 
omdat de Nederlands Indische overheid geen gebiedsuitbreiding wenste. Pas toen zich een crisis 
voordeed in de vorm van overvallen van troepen van de Batakse priester koning Singamangaraja 
XII op zendingsposten in 1876, ging de gouverneur van West Sumatra—the man on the spot—over 
tot interventie. De annexatie van het gebied voltrok zich voorts geleidelijk in de daaropvolgende 
dertig jaar, in welke periode een deel van de Toba Batakse rajas geïncorporeerd werd in het  
koloniaal bestuur. Een soortgelijke gang van zaken deed zich ook voor in andere streken in 
Indonesië in de tweede helft van de negentiende eeuw. De geschetste ontwikkelingen worden 
besproken in hoofdstuk zes van dit proefschrift. 

In 1906 werd de Toba Batakse regio een zelfstandige Residentie. Intensivering van 
het koloniaal bestuur volgde op het gebied van infrastructuur, bestuurlijke administratie, 
rechtsbedeling en onderwijs na de afkondiging van de ethische politiek in 1901. Behalve de 
bestuurlijke indeling en reorganisatie van het inheems bestuur, was de rechtsbedeling een heet 
hangijzer, omdat de Toba Batak blijk gaven van een uitzonderlijke lust tot procederen. Dit bleef 
zo tot het eind van de koloniale periode en daarom drukte de werking van het rechtsbestel een 
uitgesproken stempel op de verhouding tussen bevolking en bestuur. Tot twee maal toe—in 
1914 en 1926—werd een koloniaal ambtenaar met een onderzoek belast, opdrachten die pasten 
in de ruim veertig jaar durende discussie over het recht voor Indonesische Christenen en de 
introductie van een uniform rechtssysteem voor Indonesiërs. De uitkomsten daarvan leidden 
tot een conservatieve herziening van het gewoonte- of adatrecht in 1915 dat onder invloed 
van de zending was ontstaan (zie hieronder) en het behoud van de inheemse rechtspraak in 
1930. In dit proefschrift wordt aangetoond, dat dit laatste vooral het gevolg was van de druk die 
enkele hoofden van gewestelijk bestuur uitoefenden en pas in latere instantie van de invloed die 
uitging van Leidse school voor adatrecht, waar C. Van Vollenhoven de grondlegger van was. Het 
verloop van de discussies en de resultaten van genoemde onderzoeken worden besproken in de 
hoofdstukken negen tot en met twaalf.

Seculaire moderniteit op rechtsgebied moge rechtvaardigheid en billijkheid hoog in het 
vaandel hebben, in de praktijk gaven koloniale staten meestal prioriteit aan rechtszekerheid. 
In Noord-Tapanuli was dat niet anders. Rechtszekerheid behoorde te worden bewerkstelligd 
door medewerking van de Toba Batakse hoofden. Die maakten daar goed gebruik van om het 
traditionele adatrecht te handhaven en hun eigen rol in de rechtsbedeling veilig te stellen die 
vanouds een belangrijke bron van hun status en inkomen was. De overheid genereerde alleen 
in de laatste twee decennia van bestuur nieuwe jurisprudentie omwille van rechtvaardigheid 
voor vrouwen. Christelijke vrouwen die van hun man wilden scheiden omdat hij een tweede 
vrouw had genomen, werd dat recht gegeven. En mannen die hun oude vrouw wilden verstoten 
omdat er geen zoon was, werd dat recht ontzegd. De Toba Batakse rechters accepteerden deze 
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herzieningen met tegenzin, daarmee het verlies van hun onafhankelijkheid bezegelend.
De economische ontwikkeling van de regio kwam tot aan het eind niet wezenlijk van de 

grond. Daartoe aangezet door Hezekiel Manullang, de Toba Batakse exponent van een modern 
fenomeen, het opkomend nationalisme, verzetten de Toba Batak zich rond 1920 tegen de 
toeëigening van grond voor plantages. Deze tegenstand, de lust van de bevolking tot procederen 
en de hardnekkigheid waarmee de Toba Batakse hoofden vasthielden aan hun traditionele 
positie via bestuursfuncties en aan hun rol in de rechtspraak, geven aan dat de Toba Batak 
enerzijds gebruik maakten van de nieuwe constellatie en anderzijds ongewenste inmenging van 
de koloniale staat frustreerden.

 
Verhouding tussen inheemse bevolking en zending
Zendingsdrang was een globaal fenomeen in de negentiende eeuw en ging uit van zowel de 
Islamitische wereld—waarmee de Toba Batak in aanraking kwamen via de Padri oorlog—
als vanuit Christelijk Europa en Amerika. In 1861, vijftien jaar voor het koloniaal bestuur, 
vestigden zendelingen van de Duitse zendingscorporatie van Lutherse signatuur, die Rheinische 
Missionsgeschellschaft, zich onder de Toba Batak in het zuidelijk deel van de regio. De Batak 
Zending had tot doel de Toba Batak tot het Christendom te bekeren en een Christelijke 
samenleving te scheppen door introductie van nieuwe routines die zending en missie ook 
elders invoerden: de doop, zondagsdienst, (zondags) school voor de kinderen, belijdenis, 
een Christelijke huwelijksceremonie enzovoorts. Bekeerlingen moesten afstand nemen van 
‘heidense’ gewoonten en werden onderworpen aan discipliniaire sancties als zij dat niet deden.     

 Evenals in andere samenlevingen waar de bevolking slechts één geloof kende, leidde de 
overgang van de eerste personen tot verbanning uit hun gemeenschappen. Civil death uitte zich 
ook op een specifiek Toba Batakse wijze. Families uit andere clans dan waartoe de Christenen 
behoorden, braken de aanverwantschapsrelaties af. Hoe dat gebeurde wordt in hoofdstuk zes 
beschreven. De Batak Zending identificeerde de betaling van een bruidsprijs bij huwelijk als 
de oorzaak van dit soort conflicten, die endemisch bleken en deed in 1884 het voorstel de 
bruidsprijs af te schaffen. De christelijke rajas wezen dit voorstel van de hand, omdat zij zich 
geen geordende samenleving konden voorstellen zonder giftenruil bij huwelijk. In hun visie op 
de toekomst paste wel de overgang tot een nieuw geloof, maar niet de destructie van de Toba 
Batakse sociale orde. De discussie over de afschaffing van de bruidsprijs is het onderwerp van 
hoofdstuk zeven.

 De Batak Zending had echter een andere strategie om een Christelijke samenleving 
te scheppen achter de hand: partiële verandering van het adatrecht op basis van Westerse 
Christelijke waarden en gewoonten. Deze omvatten vrije toestemming tot het huwelijk, behoud 
van maagdelijkheid voor het huwelijk, monogamie, echtscheiding uitsluitend toegestaan in 
geval van overspel, zorg voor weduwen en wezen en erfrecht voor zonen en dochters. Geen van 
deze normen sloot aan bij het normbesef van de Toba Batak en hun gewoonten. Toestemming 
van een dochter voor het huwelijk was niet nodig; zwangerschap voor het huwelijk bewees de 
hooggewaardeerde fertiliteit van een vrouw; andere redenen dan overspel kwamen vaker voor 
als grond voor echtscheiding, polygamie was toegestaan, en een weduwe  was verzorgd door een 
nieuw huwelijk met de verwant van haar overleden man (leviraatshuwelijk). Erfrecht was alleen 
voorbehouden aan zoons. De Christelijke hoofden werkten desondanks mee aan de partiële 



413

wijziging van het adatrecht, dat het product van geven en nemen was: de zendelingen hadden 
immers niet de macht de Toba Batakse hoofden hun wensen op te leggen. Het concept Christian 
modernity verklaart waarom de zending zich zoveel moeite getroostte het huwelijksadatrecht te 
veranderen. Massabekering via clanhoofden en de centrale rol van huwelijksallianties maakte 
dat bekeerlingen hoofdzakelijk hun oprechtheid als Christen—hun sincerity of faith—moesten 
kunnen aantonen door zich te houden aan de nieuwe wet en de kerkorde. De totstandkoming 
van de wetsvoorschriften voor de Batakse Christen is vermoedelijk uitzonderlijk, omdat in 
tegenstelling tot wetsverordeningen voor Indonesische Christenen elders, de koloniale overheid 
er niet bij betrokken was. Die verklaarde zich er pas in 1892 mee accoord. 

Implementatie stuitte echter op tegenwerking van de niet-Christelijke meerderheid van de 
hoofden. In 1914 trok de koloniale overheid de vaststelling van het adatrecht naar zich toe. De 
Batak Zending was dus gedwongen afstand nemen van haar visie op de ontwikkeling van een 
moderne Christelijke samenleving op basis van de tweedeling ‘Kerk en Staat’, omdat de hoofden 
zich niet gedroegen conform hun toegemeten rol als christelijke dragers van seculair gezag en de 
steun van de overheid voor de christelijke wet uitbleef. De Batak Zending richtte zich vervolgens 
uitsluitend op de versterking van de Christelijke gemeenschap door een uitgebreidere kerkorde 
vast te stellen, meer te steunen op de door de seminarieopleding gevormde Christelijke elite, die 
rond 1900 al bestond uit een klein aantal dominees en honderden onderwijzers/voorgangers. 
De Batak Zending begon ook met gemeentewerk onder vrouwen en de oprichting van speciale 
scholen voor meisjes om Christelijk familieleven te bevorderen. Deze ontwikkelingen worden 
besproken in hoofdstuk negen. 

Rond 1920 begon de Christelijke elite de macht in te perken van de Batak Zending die 
gebukt ging onder de financiële gevolgen van de Eerste Wereldoorlog en de daaropvolgende 
economische crisis in Duitsland. Dit leidde tot de oprichting van de onafhankelijke Batakse kerk 
in 1930, de eerste in zijn soort in Nederlands Indië. Deze elite had als tweede eis Nederlands 
onderwijs voor meisjes, een eis welke voortkwam uit de angst dat goed geschoolde Batakse 
jongemannen zouden trouwen met meisjes uit andere etnische groepen die beter geschoold 
waren dan Batakse. De Batak Zending gaf toe om haar greep op de Toba Batakse elite te 
behouden. Het gemeentewerk onder vrouwen wierp in de jaren dertig vruchten af: onder leiding 
van een zendingszuster ontsproot een religieuze beweging onder dorpsvrouwen. Het was de 
Toba Batakse variant van het begin van de vrouwenbeweging die zich nationaal deed gelden. De 
beweging leidde tot de instelling van het eerste ambt voor vrouwen in de Batakse kerk.  

De Toba Batakse regio was het meest succesvolle zendingsgebied in Zuid-Oost Azië en 
de Toba Batakse bevolking telde aan het eind van de koloniale periode meer Christenen dan 
elke andere etnische groep in Indonesië. Om die reden is dit proefschrift van belang voor de 
studie van de zending en ook omdat het vergelijkingsmateriaal oplevert voor onderzoek naar 
de  verhouding tussen de zending (en missie) en de bevolking van andere patrilineair geordende 
samenlevingen. 

Verhouding tussen Batakse groepen: verharding van identiteit
De Toba Batakse regio was aan het begin van de negentiende eeuw onderdeel van een groter 
Bataks cultuurgebied (the Batak world) in het Noord Sumatraanse binnenland. Daar maakten 
ook andere Batakse groepen die we nu kennen deel van uit: de Mandailing, Angkola, Pakpak, 
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Dairi, Karo en Simalungun Batak. De Batakse groepen hadden een gemeenschappelijke taal, 
schrift, organisatie op basis van patrilineaire clans, en geloof gebaseerd op voorouderverering 
dat beinvloed was door het Hinduisme. Onderling contact en contact met de buitenwereld liep 
via handelsroutes in het binnenland en naar de kustgebieden. Scherpe scheidslijnen tussen de 
verschillende Batakse groepen waren waarschijnlijk afwezig.  

 Dit veranderde door de invallen van de Padri vanuit de Minangkabau tussen 1825 en 
1830. De Mandaling en Angkola Batak ten zuiden van de Toba Batakse regio gingen in de 
daaropvolgende decennia tot de Islam over. De Toba Batakse hoofden wezen de Islam af en 
kozen drie decennia later voor het Christendom als pad naar een nieuwe toekomst. De splitsing 
van het Islamitische zuiden en Christelijke noorden van het Batakse gebied heeft zich nadien 
verhard. De administratieve indeling in Noord- en Zuid-Tapanuli als aparte residenties in 1906, 
die na de Indonesische onafhankelijkheid is blijven bestaan, weerspiegelt deze breuk.

 Dit proefschrift belicht nog een tweede  scheidslijn, die in de vergetelheid is geraakt: die 
tussen het eerder Christelijk geworden zuidelijk deel van de Toba Batakse regio en het noordelijk 
deel waar een groot deel van de bevolking tot het eind van de koloniale tijd het oude geloof 
was trouwgebleven. Deze scheidslijn was rond 1900 nog sterk. Het gevolg ervan was dat het 
Christelijk adatrecht geïnitieerd door de zending geen wortel kon schieten zoals in hoofdstuk 
negen wordt aangetoond. 

Historische etnografie
Verandering kan alleen aangetoond worden na bepaling van een begin- en eindpunt. In het 
eerste deel van het proefschrift wordt daarom een historische etnografie van verwantschap en 
huwelijk in de traditionele samenleving gepresenteerd op basis van vergelijking van negentiende 
eeuwse bronnen. De latere anthropologische literatuur heeft geholpen om die bronnen te kunnen 
analyseren. 

De meest prominente en problematische gender relatie die naar voren komt in de Toba 
Batakse oorsprongsmythe, geanaliseerd in hoofdstuk twee, is niet die tussen man en vrouw, 
maar tussen vader en dochter. Dit weerspiegelt het belang dat mannen hechtten aan de sluiting 
van een huwelijksalliantie via de uithuwelijking van hun eventueel weerbarstige dochter. In de 
praktijk kwamen huwelijken behalve door uithuwelijking ook tot stand op initiatief van het 
meisje of de jongeman gevolgd door onderhandelingen over de huwelijksgiften. In de literatuur 
over patrilineaire samenlevingen die uitwisseling van bruidsprijs en tegengiften kennen, wordt 
de invloed van de dochter op de sluiting van het huwelijk gering geacht. In hoofstuk drie opper 
ik, dat in de Toba Batakse samenleving de handelswijze (agency) van dochters juist cruciaal was 
voor de uitkomst van de onderhandelingen over deze giften en de bereidheid van haar vader om 
haar en haar man te steunen door giften bij aanvang van en gedurende haar huwelijk.

 Het voornaamste doel van het huwelijk was het voortbrengen van nageslacht: zonen en 
dochters om huwelijksallianties te kunnen sluiten en zonen om de patrilinie voort te zetten en de 
clan te versterken. Maar, zoals in hoofdstuk vier wordt aangegeven, hoopten ouders ook op een 
zoon, omdat alleen hij de ziel van zijn ouders een plaats in het hiernamaals naast zijn voorouders 
kon garanderen. Infertiliteit en het gebrek aan mannelijk nageslacht waren problemen die 
werden opgelost door minnelijke scheiding of het aangaan van een nieuw huwelijk door de man, 
eventueel met meewerking van zijn echtgenote en haar familie. 
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Vrouwen waren volgens het adatrecht geen zelfstandig rechtspersoon. Voor hun huwelijk 
stonden zij onder het gezag van hun vader of oudste broer, na het huwelijk onder dat van hun 
man, en na diens overlijden onder dat van hun oudste zoon. De constructie van vrouwen als 
juridisch onbevoegd en haar gebrek aan rechten—met uitzondering van het recht op onderhoud 
en vruchtgebruik van land en have—waren in overeenstemming met het patrilineaire 
verwantschapssysteem waarin vrouwen hun clan bij huwelijk verlaten. Desalniettemin schikten 
vrouwen zich niet altijd in het hun toegemeten lot, hetgeen tot nare situaties kon leiden die aan 
de orde komen in hoofdstuk vijf.

Veranderingen in gender relaties in patrilineaire samenlevingen 
Ondanks alle veranderingen in gewoonten en gewoonterecht gestimuleerd door de Batak 
Zending en het koloniaal bestuur, vonden fundamentele veranderingen in gender relaties 
niet plaats. Exogamie en huwelijk met giftenruil bleven de norm; kinderen bleven uitsluitend 
toebehoren tot de clan van hun vader, en zonen bleven het exclusief recht op erfenis behouden. 
De poging van de zending om giftenruil bij huwelijk af te schaffen had gefaald, en hoewel er 
een voorstander van, deed zij geen poging om erfrecht voor dochters te bepleiten. De koloniale 
overheid nam verandering op bovengenoemde punten niet eens in overweging. De Toba 
Batak ondervonden dus weinig problemen om de voornaamste steunpilaren van hun sociale 
organisatie te behouden. 

 De partiële veranderingen die wel plaats vonden beïnvloedden het leven van mannen 
en vrouwen op verschillende wijze. Vaders kregen minder zeggenschap over de partnerkeuze 
van hun dochters en zonen als gevolg van het toenemend aantal wegloophuwelijken gedoogd 
door de Batak Zending en de emigratie van jongemannen voor scholing en werk. De noodzaak 
van controle over de partnerkeuze van hun kinderen nam tegelijkertijd af, onder andere omdat 
vaders minder afhankelijk werden van het huwelijk met giftenruil voor de behartiging van hun 
politieke en economische belangen. 

De avant garde van de moderne elite en hun goed opgeleide dochters vonden in de laat 
koloniale tijd elkaar ook gemakkelijk omdat hun perceptie van een aantrekkelijke huwelijkspartner 
convergeerde: een jongeman met een goede opleiding, bij voorkeur in dienst van de koloniale 
overheid. Alleen als hij een nakomeling van een voormalige slavenfamilie was, kwam hij niet 
in aanmerking. Deze ontwikkeling wordt besproken in hoofstuk dertien. Dwanghuwelijken 
en daaraan gerelateerde gevallen van meisjes die zelfmoord pleegden bleven echter sporadisch 
voorkomen. Moderne en traditionele patronen bleven dus lang naast elkaar bestaan. 

 Het huwelijk werd een zaak van groter zorg, vooral voor paren die kinderloos waren 
of geen zoon hadden. De traditionele oplossingen hiervoor—minnelijke scheiding en 
bigamie—werden problematisch. De Batak Zending verbood echtscheiding wegens kinder- of 
zoonloosheid en ook bigamie, beleid dat na 1930 door de Batakse kerk werd overgenomen. Het 
gevolg hiervan was dat veel Christelijke mannen uit de gemeente werden gezet omdat zij—al 
dan niet met toestemming van hun eerste vrouw—een tweede vrouw hadden genomen. Mannen 
konden zich niet meer zo gemakkelijk van een oudere eerste vrouw zonder zoon laten scheiden 
dan voorheen. Jonge vrouwen zonder kinderen of van wie de kinderen overleden waren en 
vervolgens door hun man in de steek gelaten werden, stonden voor een akelig dilemma: bij de 
familie van de man blijven of een buitenechtelijke relatie beginnen om toch maar kinderen te 
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kunnen krijgen. Kozen zij voor het laatste dan werden zij daar met hun partner zwaar door de 
rechters voor gestrafd en als er een kind uit de relatie geboren was, werd dat volgens het oude 
adatrecht aan de man toegewezen. Christelijke vrouwen aan de andere kant kregen het voordeel 
dat zij een echtscheiding konden eisen als hun man een tweede vrouw nam. Vrouwen bleven 
echter afkering van scheiding omdat zij niet van hun kinderen gescheiden wilden worden. 

 Veel weduwen kregen het harder te verduren dan in het verleden. De strijd tegen 
polygamie van de zending maakte het onmogelijk voor getrouwde Christelijke mannen om de 
weduwe van een overleden verwant te huwen zoals de gewoonte was. Dit leidde tot een hoog 
percentage weduwen in vergelijking met andere gebieden zoals blijkt uit de Volkstelling van 1930. 
Als zij een zoon hadden, konden zij het wel redden, omdat zij het vruchtgebruik van de erfenis 
hadden. Maar een weduwe zonder zoon, werd soms met haar dochter(s) door de verwant van 
haar man die zijn erfgenaam was, slechts het hoogstnodige voor hun levensonderhoud gelaten. 
Jonge weduwen die een nieuwe relatie aangingen zonder van de verwantengroep van hun man 
gescheiden te zijn, trof eenzelfde lot als dat van verlaten vrouwen.

 Een opmerkelijke verandering was dat vrouwen niet meer als rechtsonbekwaam 
beschouwd werden, hoewel de koloniale overheid in theorie aan dat principe vasthield. De 
analyse van ruim tweehonderd rechtzaken daterend uit de laat koloniale periode geeft aan 
dat vrouwen rechtszaken aanspanden en ook gedaagd en gestraft werden voor een delict of 
vergrijp. Deze rechtszaken, besproken in hoofdstuk twaalf geven voor het eerst inzicht in de 
belangrijke economische rol van vrouwen in gezin en samenleving. De meest prominente zaken 
gaven aanleiding tot nieuwe jurisprudentie en zelfs georganiseerd protest van Christelijke Toba 
Batakse geschoolde vrouwen in het begin van de jaren dertig uitmondend in een verzoek aan de 
overheid om bigamie niet meer toe te staan. Zij gaven daarmee te kennen dat zij een andere visie 
hadden op wat rechtvaardig en billijk was dan traditionele hoofden.

 Twee conclusies kunnen uit bovengenoemde bevindingen getrokken worden. 
Veranderingen in een patrilineair geordende samenleving onder invloed van koloniale actoren 
hoeven niet persé te leiden tot een samenleving met bilaterale trekken. Ten tweede, vrouwen 
waren niet altijd beter af, ook al was het de doelstelling van deze actoren om de positie van de 
vrouw te verbeteren.Verscheidene controverses die in de koloniale periode speelden, hebben een 
vervolg gehad in het moderne Indonesië en worden besproken in de conclusie. Die controverses 
wijzen erop dat een volk dat van oudsher een patrilineair georganiseerde sociale orde kent, die 
orde alleen kan handhaven door onderscheid te blijven maken tussen rechten en rollen van 
mannen en vrouwen.

Bronnen
Voor dit proefschrift is gebruik gemaakt van de relevante literatuur over de Toba Bataks, 
bronnen uit de archieven van de Rheinische Missionsgesellschaft in Barmen (Duitsland),  het 
Ministerie van Koloniën in Den Haag, het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, 
de handschriftencollectie van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in 
Leiden, alsmede de krantencollectie van de Nationale Bibliotheek (Perpustakaan Nasional) in 
Jakarta en interviews met Toba Batakse vrouwen van boven de zestig in 1985, in Jakarta, Medan 
en Noord Tapanuli. 


