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1. Inleidende opmerkingen over het internationaal privaat
,recht.

In toenemende mate komen West-Europese juristen in aanra
king met recht uit de islamitische wereld. Dit kan in ver
schillend verband gebeuren (1). Meestal zal dit tegenwoor
dig evenwel voorkomen in het kader van het zogenaamde inter
nationaal privaatrecht (2). Voor diegenen onder U, die geen
jurist zijn, wil ik mijn betoog daarom openen met een paar
opmerkingen over het karakter en de werking van dit inter
nationaal privaatrecht.
Elk land heeft zijn eigen stelsel van privaatrecht,· d.w.z.
dat deel van het recht, dat de burgerlijkrechtelijke verhou
ding tussen burgers onderling regelt. De rechters van ieder
land passen op de aan hen voorgelegde privaatrechtelijke
geschillen in beginsel dat eigen recht toe. Op dit principe
bestaan echter belangrijke uitzonderingen. Soms wordt het
namelijk minder zinvol gevonden om het eigen recht toe te
passen op een rechtsverhouding, die veel nauwere banden met
een ander dan met het eigen land heeft (3). Ik geef U daar
van een voorbeeld: als zich b.v. hier in Nederland een uit
een islamitisch land afkomstig en ook in een islamitisch
land gehuwd echtpaar vestigt, is het niet zinvol, als een
Nederlandse rechter zou beslissen, dat deze personen onge
huwd zijn, omdat het huwelijk niet is gesloten volgens het
ritueel dat het Nederlandse Burgerlijk Wetboek voorschrijft.
Als het huwelijk geldig is gesloten volgens de regels van
het land waar zij destijds woonden, is het misschien beter
het recht van dat land toe te passen en ze daarom ook hier
in Nederland als gehuwd te beschouwen. Ieder land kent daar
om een tamelijk uitgebreid geheel van zogenaamde conflicten
regels, d.w.z. regels die aangeven welk recht (het eigen of
het vreemd recht) moet worden toegepast, indien een,bepaald
geval aanknopingspunten met meerdere staten heeft. Deze
conflictenregels noemen we het internationaal privaatrecht.
Met betrekking tot de term 'internationaal privaatrecht' ,
door specialisten trouwens meestal met de afkorting IPR weer
gegeven, is nog een waarschuwing op zijn plaats.
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IPR is geen internationaal recht. Elk land bepaalt zelf
standig, wanneer zijn eigen recht en wanneer vreemd recht
van toepassing is, en formuleert dus zijn eigen privaat
rechtelijke conflictenregels. De term 'internationaal' in
het begrip 'internationaal privaatrecht' duidt dus slechts
op het feit, dat deze conflictenregels van belang zijn in
gevallen met een internationale, grensoverschrijdende dimen
sie.

In het internationaal privaatrecht spelen begrippen als
'nationaliteit' en 'woonplaats' een belangrijke rol (4).
Vaak zijn de conflictenregels zo geformuleerd, dat de be
slissing, welk recht zal worden toegepast, afhangt van de
nationaliteit of de woonplaats van de betrokkenen. zo zal
b.v. voor de beantwoording van de vraag, volgens welk recht
de erfgenamen van een in Nederland overleden Marokkaan moe
ten worden bepaald, de Marokkaanse nationaliteit van de over
ledene in beginsel doorslaggevend zijn: volgens Nederlands
IPR worden de erfgenamen namelijk bepaald door het nationa
Ie recht van de overledene (5), in ons voorbeeld dus Marok
kaans recht. En U merkt door dit voorbeeld al: via de spil
van het IPR wordt een Nederlands jurist dan plotseling met
islamitisch recht geconfronteerd. U zult begrijpen, dat dit
IPR vanwege het nog steeds toenemende internationale verkeer
van personen en goederen telkens vaker bewerkstelligt, dat
Nederlandse juristen plotseling worden geconfronteerd met de
toepasselijkheid van buitenlands recht en dat vanwege het
feit, dat steeds vaker in Nederland woonachtige personen
de nationaliteit van islamitische staten hebben, juist isla
mitisch recht in toenemende mate moet worden toegepast (6).

Over het begrip 'islamitisch recht' wil ik nog een volgende
opmerking maken (7). De hantering van dit begrip is net zo
zinvol of zinloos als begrippen als Westeuropees recht' of
'socialistisch recht'. lets als 'het Westeuropese recht'
bestaat niet. Er bestaan in West-Europa verschillende staten
met en detail uiteenlopende rechtsstelsels. Maar deze rechts
stelsels hebben weI gemeenschappelijke kenmerken. Zo hebben
de Westeuropese rechtsstelsels als gemeenschappelijke karak
tertrek, dat zij aIle begrippen en konstrukties uit het ou
de Romeinse recht hanteren. Evenmin bestaat er 'islamitisch
recht'. We kunnen slechts signaleren, dat er landen zijn,
wier rechtsstelsels fundamenteel stoelen op de Koran en in
zoverre gemeenschappelijke wortels hebben en sommige begin
selen huldigen, die soms enigszins verschillen van b.v. de
rechtsbeginselen, die in West-Europa gebruikelijk zijn.
Het is daarom met betrekking tot het nu in islamitische
staten geldende recht wellicht beter om niet te spreken over
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, islamitisch recht " maar over door de islam geinspireer
de rechtsstelsels of over rechtsstelsels uit de islamitische
rechtsfamilie. Het recht van de diverse islamitische staten
mag niet over een kam worden geschoren. Er zijn vele ver
schillen. In de eerste plaats is het recht van diverse is
lamitische staten in verschillende mate beinvloed door wes
ters recht. Bovendien zijn sommige staten beinvloed door
b.v. Engels recht (Pakistan), terwijl andere juist de in
vloed van Frans recht hebben ondergaan (Noordafrikaanse sta
ten). Daar de struktuur van Engels en Frans recht sterk ver
schilt (8), heeft dit ook zijn weerslag op de rechtsstelsels
van'de vanuit deze landen beinvloede islamitische staten.
En laten we voorts vooral niet de verschillen vergeten, die
tussen de islamitische landen veroorzaakt worden vanwege de
verschillen tussen de islamitische scholen (Hanbalieten,
Malikieten, Shafiieten, Hanafieten, Shiieten). Als ik hierna
niettemin af en toe de term ' islamitisch recht ' gebruik,
moet u daarom goed beseffen, dat ik daarmee niet doel op
een uniform rechtsstelsel, maar op een groep van elkaar e
nigszins afwijkende, maar au fond toch gelijksoortige stel
sels (9).

Na deze opmerking kom ik dan weer terug bij de toepassing
in Nederland van het recht van een der islamitische staten,
dat in een komkreet geval door Nederlands IPR als maatgevend
wordt aangewezen. Men diene hierbij te beseffen dat de con
flictenregels van het IPR in beginsel het toepasselijke recht
blindelings aanwijzen, dus zonder acht te slaan op de inhoud
van dat recht (10). De conflictenregels zijn dusdanig gefor
muleerd, dat -als bepaalde aanknopingspunten (nationaliteit,
woonplaats) aanwezig zijn- een bepaald rechtsstelsel moet
worden toegepast. Hierop bestaat echter een belangrijke uit
zondering. De toepassing van buitenlands recht kan achterwe-
ge worden gelaten, indien het toepasselijke buitenlandse
recht in strijd is met de Nederlandse 'ordre public' (open
bare orde) (11). Indien de Nederlandse rechter vermoedt, dat
de inhoud van het volgens de Nederlandse conflictenregels
eigenlijk toepasselijke vreemde recht dusdanig is, dat de
Nederlandse rechtsorde de toepassing van dat recht niet kan
verdragen, moet hij van die toepassing afzien. In verhouding
tot andere rechtsstelsels, die een soortgelijke achtergrond
hebben als het Nederlandse, de Westeuropese rechtsstelsels
dus, zal de rechter slechts hoogst zelden een beroep op deze
'ordre public' doen. In verhouding tot rechtsstelsels met een
geheel andere sociaal-kulturele achtergrond zal zijn neiging
om het middel van de ordre public te hanteren groter zijn (12).
Met name bij de eventuele toepassing van rechtsregels uit een
rechtsstelsel van de islamitische rechtsfamilie plegen rech-
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ters m.i. soms veel te snel dit stopbord van de ordre pu
blic omhoog te houden ! Ik wil u een voorbeeld geven van een
dergelijk m.i. onterecht inroepen van de ordre public (13):

Een Nederlandse vrouw trouwde met een Syrier. Het huwelijk
werd gesloten in het Consulaat-Generaal van de Verenigde
Arabische Republiek te Brussel volgens de islamitische ritus.
Een aantal jaren later vorderde de vrouw nietigverklaring
van het huwelijk wegens ontbreken van wilsovereenstemming
of dwaling. De rechtbank weigerde een nietigverklaring op
die gronden, maar sprak de nietigheid van het huwelijk toch
uit op een andere grond. De rechtbank overwoog namelijk:

" ... dat der partijen huwelijk als strijdig met de Neder
landse openbare orde nietig moet worden geacht; ... ; dat
het huwelijkscontract inhoudt, dat op de gevolgen van de
huwelijkssluiting de islamitische wet van toepassing is en
dat het ingevolge de bepalingen van die wet onder meer aan
de man is toegestaan om tegelijkertijd twee, drie of vier
vrouwen als echtgenoten te nemen; dat het contract daaren
tegen niet vermeldt, dat gedaagde zich jegens eiseres heeft
verbonden staande het huwelijk van partijen geen ander huwe
lijk te zullen aangaan (geen andere vrouw(en) te zullen ne
men) of op enigerlei wijze afstand heeft gedaan van die hem
op grond van de islamitische wet toekomende bevoegdheid; dat
het huwelijk mitsdien in strijd is met de nationale wet van
eiseres .... is gesloten ... '.
Het huwelijk is volgens de rechtbank dus in strijd met de
openbare orde, omdat het potentieel polygaam is. Het komt me
voor, dat dit beroep op de ordre public veel te snel is ge
daan. Het onderhavige huwelijk was namelijk nog helemaal niet
polygaam. De man in kwestie was ongehuwd. In het konkrete
geval was dus niets aan de hand, waarover een Nederlands
burger geshockeerd zou kunnen zijn. Dit zou pas anders wor
den, als de betreffende man een volgend huwelijk zou aangaan,
terwijl het eerste huwelijk nog voortduurt. De vraag komt
dan op of dit tweede huwelijk niet in strijd met de Neder
landse ordre public is. Deze laatste vraag kan wellicht be
vestigend worden beantwoord. Zo'n duidelijk polygaam huwe
lijk is in Nederland immers -op zijn zachtst gezegd- wat
ongewoon. Het hanteren van de ordre public is daarom in dat
geval wellicht legitiem, wat tot gevolg zou hebben, dat on
danks principiele toepasselijkheid van buitenlands recht de
konklusie van dat vreemde recht, dat er twee simultane huwe
lijken zijn, niet wordt geaksepteerd. De hantering van de
ordre public zou dan bewerkstelligen, dat slechts het tweede
huwelijk niet zou worden erkend. De geldigheid van het eerste
huwelijk wordt door de ordre public evenwel niet geraakt.
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Over de hantering van het stopbord van de ordre public ben
ik nog niet uitgesproken. Uit het voorgaande hebt u al kun
nen proeven, dat ik er toe neig niet te snel een beroep op
die ordre public te doen, terwijl anderen (b.v. de recht
bank Arnhem) kennelijk een andere mening zijn toegedaan. Of
men een beroep mag doen op de ordre public hangt m.i. van
meerdere omstandigheden af. In de eerste plaats is daarbij
de mate van verbondenheid met de Nederlandse rechtssfeer
relevant (14). En verder is het er van afhankelijk of echt
fundamenteel beginselen van de Nederlandse rechtsorde in
strijd met het potentieel toepasselijke recht zijn. Daarbij
mogen we m.i. niet te snel concluderen tot schending van
fundamentele beginselen van onze rechtsorde. Misschien is
het zinvol om uitsluitend daartoe te concluderen, indien
fundamentele mensenrechten in het geding zijn (15). In dit
verband wil ik een waarschuwing van Jessurun d'Oliveira aan
halen, die eveneens onderstreept, dat men voorzichtig moet
zijn met het hanteren van de ordre public (16). Hij wijst
erop, dat een beroep op de openbare orde eigenlijk een tik
op de vingers van de buitenlandse wetgever is en vervolgt
dan, dat

"het niet aangaat de akkulturatie tussen ontwikkelings
landen en het westen te forceren met een agressief ge
bruik van de openbare orde door westerse rechters".

En vervolgens stelt hij:
"het is beter, om ofwel een zo neutraal mogelijk gebruik
te maken van de afweerfunctie van de openbare orde, of
liever nog, om helemaal geen beroep op dit instrument te
doen".

Deze voor de hier aanwezige juristen wellicht wat te uitvoe
rige uiteenzetting over de werking van het internationaal
privaatrecht en de betekenis van de ordre public in dat ka
der was noodzakelijk om de rest van mijn betoog enigszins
begrijpelijk te maken voor de niet-juristen. Ik wil name
lijk wat meer in het bijzonder met u ingaan op vragen, die
zich voordoen, als een Nederlandse vrouw in het huwelijk
treedt met een moslim, die de nationaliteit van een islami
tische staat heeft (17). De vraag komt dan op welk recht op
dit huwelijk van toepassing is: het Nederlandse recht of het
recht van de desbetreffende islamitische staat. Het antwoord
op deze vraag hangt af van het internationaal privaatrecht,
terwijl het hierbij weer van het grootste belang is om zich
te herinneren, dat elk land zijn eigen internationaal pri
vaatrecht heeft. Dientengevolge kan het antwoord op de vraag,
welk recht toepasselijk is, anders uitvallen, al naar gelang
deze vraag in Nederland of in het desbetreffende islamitische
land moet worden beantwoord. In islamitische landen zal in
een dergelijk geval, gezien de nationaliteit van de man, het
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eigen op de islam geinspireerde recht worden toegepast.
Indien de vraag echter in Nederland moet worden beantwoord,
zal de conclusie onder omstandigheden anders luiden. De
Nederlandse collissieregels zullen al naar gelang de om
standigheden van het geval Nederlands recht of het recht van
het betreffende islamitische land toepasselijk verklaren.
En indien volgens Nederlands IPR het recht van het islami
tische land van toepassing is, worden we vervolgens -u voelt
het hopelijk al- geconfronteerd met het probleem of de
Nederlandse ordre public in zo'n geval de toepassing van
het recht van dat islamitische land toelaat. Willen we deze
vraag kunnen beantwoorden, dan zullen we van de inhoud van
het huwelijksrecht van het desbetreffende islamitische land
kennis moeten nemen.

2. Islamitisch huwelijksrecht en islamitische huwelijks
contracten.

Het zal u duidelijk zijn, dat ik op deze plaats geen be
schrijving kan gaan geven van het huwelijksrecht van de di
verse islamitische landen. Het huwelijksrecht verschilt im
mers enigszins per theologische school, terwijl de meeste
landen ook wettelijke bepalingen op dit gebied van het recht
hebben afgekondigd, soms ter beperking van de polygamie (18),
dikwijls ook over de echtscheiding door verstoting (talaq).
Ik volsta daarom met een heel summiere en daardoor uiteraard
wat onnauwkeurige schets van het "klassieke" islamitische
huwelijksrecht, dat het uitgangspunt is geweest voor het
huidige recht in de diverse staten.

Het islamitische huwelijk komt tot stand door enkele overeen
komst tussen man en vrouw in aanwezigheid van twee getuigen
(19). Voor de huwelijkssluiting is geen bepaalde ceremonie
vereist: het huwelijk is een zuiver civielrechtelijk contract
zonder "sacramentele" dimensies, zoals we die b.v. in de
R.K. kerk kennen (20). Door het huwelijk wordt de vrouw vol
gens islamitisch recht aan de man onderworpen. Door het hu
welijkscontract staat zij (sexueel) ter beschikking van de
man, terwijl deze daartegenover de verplichting tot onder
houd van de vrouw heeft. De man mag de vrouw verbieden het
huis uit te gaan en bezoek te ontvangen, hij mag haar -des
noods met geweld- dwingen te doen wat hij wil (21). Het hu
welijk is in beginsel polygaam: een man mag vier vrouwen
tegelijkertijd hebben (22). Goederenrechtelijk hebben de
echtgenoten gescheiden vermogens; de islamitische staten
kennen geen gemeenschap van goederen zoals Nederland deze
heeft (23).
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Echtscheiding kan door de man in beginsel willekeurig worden
uitgesproken: hij kan zijn vrouw verstoten (talaq) (24).
Deze talaq kan zelfs voorwaardelijk geschieden. Echtschei
ding door de vrouw kent het klassieke islamitische recht
slechts in uitzonderingsgevallen (25).
Het recht op alimentatie is in beginsel slecht geregeld (26).
OOk erfrechtelijk is de positie van de vrouw ongunstig; dit
is met name het geval als de vrouw een niet-islamitische
godsdienst belijdt. Personen van verschillende religie kun
nen namelijk niet van elkaar erven. In een dergelijk geval
erft de vrouw dus helemaal niets (27).
Vergeleken met de rechtspositie van de vrouw in West-Europa
is haar positie in het islamitische recht minder gunstig.
Het is daarom ook niet verbazingwekkend, dat voor enkele
punten de vraag kan opkomen of bij eventuele toepasselijk
heid van een op deze regels gebaseerd rechtsstelsel ingeval
van een Nederlands-islamitisch huwelijk niet de Nederlandse
ordre public ingrijpt om de Nederlandse vrouw te beschermen
tegen die rechtsregels, die men in de Nederlandse rechtsorde
niet acceptabel vindt. Hiervoor heb ik echter al opgemerkt
-en ik hecht eraan dit nog eens te onderstrepen- dat de be
lerende yinger van de ordre public m.i. niet te snel mag
worden opgestoken. Bovendien diene men te beseffen, dat dit
middel van de ordre public uitsluitend hulp kan bieden, in
dien Nederlandse autoriteiten met potentiele toepassing van
islamitisch recht worden geconfronteerd. De Nederlandse ordre
public brengt in het geheel geen soelaas, indien het gaat om
toepassing van het islamitische huwelijksrecht in het desbe
treffende islamitische land.
Terecht kan men zich m.L afvragen of het "klassieke" isla
mitische recht zoals ik dat hiervoor heb geschilderd, de
vrouw niet in een voor haar uiterst nadelige rechtspositie
brengt. Men beseffe echter, opnieuw, dat vele islamitische
landen dit recht niet onverkort toepassen en dikwijls bij
zondere wetten hebben afgekondigd, die b.v. soms ondermeer
de uitoefening van de talaq aan banden leggen. Bovendien
dient men bij de beoordeling van dit recht in het oog te
houden, dat vele regelingen slechts een regelend karakter
hebben, zodat daarvan bij huwelijkscontract kan worden afge
weken. Bij deze islamitische huwelijkscontracten wil ik nu
uitvoeriger stilstaan.

De ouders van een huwbare dochter proberen dikwijls hun kind
aldus te beschermen, dat zij eisen, dat huwelijkse voorwaar
den worden gemaakt, die bewerkstelligen dat de positie van de
vrouw wordt verbeterd. Welke clausules in die huwelijkscon
tracten (kunnen) worden opgenomen, verschilt zeer van land
tot land. Clausules die in het ene land heel gebruikelijk
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z~Jn, worden in het andere land in strijd met de goede zeden
geacht. In aIle landen is het echter gebruikelijk om in het
huwelijkscontract een bruidsschat te bedingen (28). Deze
bruidsschat moet worden bezien in het licht van het huwe
lijksgoederenrechtsregime in de islam, de scheiding van goe
deren. De bruidsschat, die de ouders van de bruid bedingen,
moet door de bruidegom aan de bruid worden betaald en wordt
haar prive-eigendom. Daardoor verwerft zij een financiele
zekerheid, ook ingeval van echtscheiding of bij overlijden
van de echtgenoot. Dikwijls wordt bedongen, dat slechts een
(klein) gedeelte van de bruidsschat direct moet worden be
taald, terwijl de rest opeisbaar zal zijn bij beeindiging
van het huwelijk. Ingeval van beeindiging van het huwelijk
door echtscheiding heeft het uitbetalen van het uitgestelde
gedeelte van de bruidsschat dan een "alimentatieve" functie,
bij de beeindiging door dood een "erfrechtelijk" karakter.
In de huwelijkse voorwaarden wordt verder dikwijls bedongen,
dat de man aan de vrouw een maandelijks zakgeld moet betalen.
Dit zakgeld wordt eigendom van de vrouw. Op deze wijze kan
het vermogen van de vrouw -die in de regel geen inkomsten
uit arbeid heeft- wat meegroeien met het vermogen van de man.
In onze ogen zeer ongebruikelijk is verder het feit dat men
in de islamitische huwelijksvoorwaarden niet zelden clausules
vindt, die met echtscheiding te maken hebben. We wezen er al
op, dat het islamitische huwelijk in beginsel polygaam is.
In huwelijkscontracten wordt daarom regelmatig bedongen dat
de man geen verder huwelijk kan aangaan zonder toe stemming
van zijn eerste vrouw- Een variant' hierop is het beding, dat
de eerste vrouw gerechtigd is zichzelf namens haar man te
verstoten, indien de man een verder huwelijk aangaat (de uit
gestelde bruidsschat wordt trouwens ook in dat geval opeis
baar) •
In de huwelijkscontracten wordt voorts vaak bedongen, dat de
vrouw wegens bepaalde gronden echtscheiding mag vorderen.
Soms wordt dit zo geformuleerd, dat de vrouw gerechtigd is
zichzelf te verstoten als onherroepelijk gevolmachtigde van
de man, als zich bepaalde omstandigheden voordoen.

3. Islamitische huwelijkscontracten bij Nederlands-islami
tische huwelijken.

Het is van belang de vraag onder ogen te zien of zulke isla
mitische huwelijkscontracten ook interessant kunnen zijn voor
Nederlandse vrouwen die met een moslim in het huwelijk treden.
M.i. kan deze vraag bevestigend worden beantwoord. Een der
gelijk huwelijkscontract naar islamitisch recht heeft voor
zo'n Nederlandse vrouw het onmiskenbare voordeel, dat zij
zich in een islamitisch land in een veel betere positie be-
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vindt, dan zonder zo'n contract. Juist vanwege deze sterke
re positie, zal bij potentiele toepasselijkheid van islami
tisch recht in Nederland bovendien de noodzaak tot hantering
van de ordre public in een geringer aantal gevallen aanwe
zig zijn.
Het gunstige effect van dergelijke islamitische huwelijks
contracten voor de Westerse vrouw is reeds geruime tijd in
West Duitsland erkend (30). Het schijnt in West Duitsland
zelfs regelmatig voor te komen, dat ambtenaren van de bur
gerlijke stand er op aandringen, dat een Duitse vrouw, die
met een moslim in het huwelijk treedt,een huwelijkscontract
riaar islamitisch recht maakt, zulks om haar positie in het
vreemde land te versterken. Men heeft diverse modellen voor
deze huwelijkscontracten ontwikkeld, die dikwijls voor Duit
se notarissen worden verleden. In Duitsland schijnt men re
delijk positieve ervaringen met dergelijke contracten te
hebben, hoewel het op zijn plaats is er op te wijzen, dat
hierover in de Duitse juridische literatuur weinig informa
tie is te vinden.

Zouden we nu moeten proberen om ook Nederlandse vrouwen,
die in het huwelijk wensen te treden met een onderdaan van
een islamitische staat, er toe aan te zetten om dergelijke
huwelijkscontracten naar islamitisch recht te maken? Ik neig
ertoe om deze vraag bevestigend te beantwoorden, omdat -zoals
reeds gesteld- door het opmaken van dergelijke contracten
de mogelijkheid bestaat om de rechtspositie van dergelijke
vrouwen in een islamitisch land aanmerkelijk te verbeteren.
Deze kans moet worden aangegrepen. Een geldig islamitisch
huwelijkscontract kan voor een Nederlandse vrouw uitermate
gunstig zijn, indien zij in een islamitisch land problemen
krijgt die verband houden met haar huwelijk. Na deze consta
tering blijven we echter weI met een aantal nog te beant
woorden vragen zitten:

1. Op welke wijze kan worden bewerkstelligd, dat zulke
islamitische huwelijkscontracten inderdaad als geldig
worden geaccepteerd in het desbetreffende islamitische
land?

2. Moeten zulke huwelijkscontracten worden aanbevolen voor
aIle Nederlands-islamitische huwelijken of aIleen voor
die huwelijken, waarbij vanwege b.v. voorgenomen vesti
ging in een islamitisch land zich in een dergelijk land
moeilijkheden kunnen voordoen?

3. Zijn dergelijke huwelijkscontracten onder omstandighede~

wellicht in strijd met de Nederlandse ordre public?
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Ik wil deze vragen in omgekeerde vulgorde beantwoorden.
In de eerste plaats zal ik derhalve de vraag onder ogen zien
of dergelijke huwelijkscontracten strijd met de Nederlandse
ordre public kunnen opleveren. Ik meen, dat van een mogelij
ke strijd met de openbare orde geen sprake is. Enkele jaren
geleden heb ik deze vraag in het WPNR besproken (31). De
conclusies, die ik destijds heb getrokken, wil ik hier kort
weergeven.
Laten we de diverse uitdrukkelijk genoemde clausules eens
bekijken.
Met de "zakgeld"-clausule hoeven we geen enkele moeite te
hebben; ook in Nederlandse huwelijkse voorwaarden zou een
dergelijke clausule kunnen worden opgenomen (32). Moeilijker
is de bruidsschat-clausule. Voorzover de bruidsschat direct
moet worden betaald, vormt de bruidsschat de parallel met de
schenking ter gelegenheid van het huwelijk uit het Neder
lands recht (art. 1:146 BW). Het gedeelte van de bruidsschat
dat moet worden betaald bij het einde van het huwelijk levert
evenmin moeilijkheden op, als het huwelijk door dood ein
digt: dit verschijnsel herinnert dan aan in huwelijkse voor
waarden opgenomen contractuele legaten (art. 1:146, 147 BW).
Voorzover de uitgestelde bruidsschat moet worden betaald bij
beeindiging van het huwelijk door echtscheiding, heeft die
bruidsschat eenzelfde functie als bij ons de alimentatie na
echtscheiding. Oak hier hoeft de ordre public daarom niet in
te grijpen.
Tenslotte moeten we de echtscheidings-clausule onder ogen
zien. Oak daar is m.i. niets 'op tegen. De betreffende clau
sule bewerkstelligt namelijk iets, dat naar Nederlands recht
al bestaat: de mogelijkheid dat het huwelijk wordt ontbonden
op verzoek van de vrouw.
Behalve deze clausules komen in islamitische huwelijkscon
tracten soms nog tal van andere bepalingen voor, zoals het
recht voor de vrouw haar eigen beroep uit te oefenen, bezoek
uit het buitenland te ontvangen, zelf naar het buitenland te
mogen reizen etc. In geen van deze gevallen hoeft de Neder
landse ordre public moeite te hebben met die clausules, om
dat ze telkens naar islamitisch recht een rechtstoestand
scheppen, die naar Nederlands recht reeds bestaat.
Ik kom bij de volgende vraag: wanneer zouden deze contracten
ingeval van Nederlands-islamitische huwelijken moeten worden
gesloten? Echt nodig zijn deze cdntracten m.i. als de echt
genoten in spe zich in een islamitisch land zullen vestigen.
Blijven ze in Nederland dan is de positie van de Nederlandse
echtgenoot al voldoende verzekerd. Maar of een echtpaar zich
ooit in de toekomst in een islamitisch land zal willen ves
tigen, is van tevoren vaak moeilijk met zekerheid te zeggen.
Het verdient daarom wellicht aanbeveling om in alle gevallen,
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waarin het niet echt onwaarschijnlijk is, dat het echtpaar
zich eens in een islamitisch land zal vestigen, een huwe
lijkscontract naar islamitisch recht te maken. Men zou mij
misschien kunnen tegenwerpen, dat een dergelijk huwelijks
contract slechts zou kunnen worden gemaakt, indien volgens
Nederlands IPR het recht van een islamitisch land van toe
passing is op de rechtsverhouding tussen echtgenoten. Een
aantal jaren geleden zou ik deze opmerking waarschijnlijk
hebben moeten beamen. Nadat de HR in zijn arrest van 10
december 1976, NJ 77, 725 voor het huwelijksgoederenrecht
de mogelijkheid tot rechtskeuze heeft, is het echter m.i.
in alle gevallen mogelijk om zulke islamitische huwelijks
contracten te maken.
Blijft uiteraard de vraag, hoe islamitische huwelijkscon
tracten dusdanig kunnen worden gemaakt, dat ze in islamiti
sche landen als rechtsgeldig worden erkend. Ik heb er al
op gewezen, dat in sommige landen clausules geldig zijn, die
in andere landen strijd met de openbare orde opleveren.
Bovendien zijn voor sommige landen clausules noodzakelijk,
die voor andere landen gezien de wetgeving overbodig zijn.
Met deze gegevens dient rekening te worden gehouden bij het
opstellen der contracten. Onderzoek over de gewenste inhoud
van de huwelijkscontracten is per land noodzakelijk. Behalve
met vragen over de gewenste materiele inhoud van de huwe
lijkscontracten worden we evenwel ook geconfronteerd met het
probleem welke formele vereisten moeten zijn vervuld, willen
deze contracten in de islamitische wereld worden geaccepteerd.
Zo is er onderzoek naar nodig, of en zo ja, onder welke voor
waarden zulke contracten worden erkend, als ze zijn verleden
voor Nederlandse notarissen. Per islamitisch land is het ant
woord wellicht verschillend. Voorzover een akte opgemaakt
door een Nederlandse notaris niet zou worden erkend, zou
moeten worden nagegaan, hoe die contracten dan wel geldig
kunnen worden gemaakt. Naar ik hoop, kunnen de contracten
dan worden gemaakt in de consulaten van de diverse islamiti
sche staten. Het zou prettig zijn, indien in dat geval de
inhoud van zulke huwelijkscontracten voorwerp van overleg
tussen de desbetreffende consulaten en Nederlandse juristen
zou kunnen zijn (33).

4. Tenslotte

Langzamerhand kom ik aan het einde van m~Jn betoog. Degenen
van u, die mijn publicaties over deze materie kennen, zullen
hebben gemerkt, dat ik de meeste gedachten die ik nu heb uit
gesproken, ook al eerder heb gepubliceerd (34). De hier aan
wezigen zijn echter waarschijnlijk meer en beter dan anderen
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'W.L.G. Lemaire, Nederlands Internationaal Privaatrecht, Leiden 1968,
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1. Vgl. het hier

VOETNOTENin staat m~Jn voorstellen en gedachten te bekritiseren en
-voorzover zij er positief tegenover staan- aan de uitvoe
ring ervan mee te werken. Zoals gesteld, is immers veel ex
tra onderzoek noodzakelijk. Ik ben ervan overtuigd, dat dit
onderzoek zal bijdragen tot verbetering van de positie van
de Nederlandse met een burger van een islamitische staat
gehuwde vrouw, maar verwacht ook dat een dergelijk onderzoek
tegelijkertijd ook zal bewerkstelligen dat in Nederland
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recht van de islamitische staten ontstaat, dat voor onze
Europese ogen soms verrassende regelingen kent, maar bij
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van het Westeuropees recht dan men zou vermoeden.
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