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Algemenee Inleiding

Dezee studie heeft als onderwerp: "De langstlevende echtgenoot. Een vergelijking
vann de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron-erfrecht met de p o sitiee van de langstlevende in het Caraïbsch en het Surinaams erfrecht".
Dee Marrons hebben eeuwenlang afgezonderd m het binnenland van Suriname gewoond.. Zij hebben een matrilineair erfrechtelijk systeem dat anders is dan het
communee erfrechtelijk systeem dat in Suriname geldt. D e afzondering van de Marronss in Suriname is doorbroken door verschillende factoren zoals onder andere de
bouww van het Prol. Van Blommenstein stuwmeer in 1965 in hun woongebied,
waardoorr hele dorpen getransmigreerd (verplaatst) zijn. De aanleg van het stuwmeerr verschafte velen van de Marrons gedurende enkele jaren werk tegen een redelijkee vergoeding, maar zij verloren hun woongebieden waaraan zij hun middelen
vann bestaan ontleenden. Na de aanleg van het stuwmeer werden deze Marrons
werkloos,, zij hadden hun woongebieden waaraan zij hun middelen van bestaan
ontleenden,, verloren en zij waren in contact gekomen met de geldeconomie als
gevolgg waarvan de trek naar Paramaribo (de hoofdstad van Suriname), op zoek naaiwerk,, toenam.' In Paramaribo kwamen de Marrons in aanraking met en werden
beïnvloedd door de andere, wettelijk geldende wijze van afstamming en overerving.
Ditt heett in de praktijk geleid tot botsingen van de twee verschillende systemen.
Dee belangrijkste botsingen betroffen de erfrechtelijke positie van de vrouw als
langstlevendee echtgenoot en de positie van het kind als erfgenaam van de vader.
Hotsingg van een westerse met een niet-westerse cultuur leidt er over het algemeen
toee dat de niet-westerse cultuur gedoemd is ten onder te gaan of zich zal moeten
aanpassen.. Gezien de internationale ontwikkelingen (zie hoofdstuk 1 paragraaf 4)
magg ervan uit worden gegaan dat deze cultuur zich zal aanpassen. Het leek mij interessantt om na te gaan op welke wijze de aanpassing zou plaatsvinden. Hiervoor is
dann allereerst vastlegging van het traditionele Marron-erfrecht vereist. Daarnaast is
dee vastlegging van het traditionele Marron-erfrecht voor bet nageslacht een belangrijkee reden voor dit onderzoek.
Hierbijj speelt een rol dat matrilineaire erfrechtelijke systemen nu een zeldzaamheid
zijn. 11 Onderzoek en schriftelijke vastlegging van bet Marron-erfrecht had echter
nogg niet plaatsgevonden terwijl de Inheemsen en tribale volken, waartoe de Marronss zich rekenen, op internationaal vlak een ontwikkeling door maken, waarbij
ernaarr gestreefd wordt het nationaal wettelijk systeem te laten bijdragen aan de
conserveringg van locale en tribale gewoonten en naar de sociale integratie van deze

Qumriiss hos?
p. 14: Van Wcishcr^ \(> <<. p. .V: Hoop ]')')] p W- l'riu' <S. Pncc 2<i"->.
P.. 2.s.
-- Küblvn l'X>-l. p. vn,
SdincKk'i'' l'Jf.1, p. !"; HOL-IX'I I'>""<>. p. '~-2sii; köhk-n ]'X,-\, p. 25-37.
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mensenn in de maatschappij. 4 Binnen dit kader is de schriftelijke vastlegging van de
tribalee gewoonten een primaire vereiste.
Gekozenn is om binnen het Marron-erfrecht, "De positie van de langstlevende
echtgenoott " aan een nader onderzoek te onderwerpen omdat:
Dee Marron-vrouwen op Surinaams grondgebied wonen en vrouwen in SuriiKimc"" statistisch gezien langer leven dan mannen en de leeftijd waarop de Surinaamsee vrouwen huwen lager ligt dan de leertijd waarop de Surinaamse mannen
trouwen''.. De langstlevende echtgenoten zijn over het algemeen dus vrouwen;
Vrouwenn in Suriname evenals elders in de wereld, op verschillende terreinen
tenn opzichte van de man een achtergestelde positie hebben en het in de bedoelingg van verschillende beleidsmakers ligt om deze achtergestelde positie weg te
werken; ;
Hett eveneens in de bedoeling van de Surinaamse wetgever ligt om veranderingenn in het Burgerlijk Wetboek (BW) aan te brengen; s
Dee wetgever in Suriname bij de instelling van het huidig BW weinig rekening
heeftt gehouden met de maatschappelijke realiteit in Suriname.'' Het feit dat het
Marron-erfrechtt naast het c o m m u n e Surinaams erfrecht bestaat, is onderdeel
vann deze maatschappelijke realiteit. Onderzoek en vastlegging van de maatschappelijkee realiteit is een eerste voorwaarde om met die realiteit rekening te
kunnenn houden.
Naastt vastlegging van de hoofdlijnen van het Marron-erfrecht vindt m dit proefschriftt een rechtsvergelijking plaats van de positie van de langstlevende echtgenoot
inn het Marron-erfrecht met de positie van de langstlevende in het Surinaams erfrechtt en het erfrecht van de Caraïben. De rechtsvergelijking is hier een methode
vann juridisch onderzoek waarin onderdelen van twee of meer rechtstelsels op systematischee wijze met elkaar vergeleken worden, ten einde hun overeenkomsten en
verschillenn vast te stellen en er de oorzaak van op te sporen. 1 " Bij de ketize van de
tee vergelijken rechtsstelsels ligt een rechtsvergelijking van de positie van de langstlevendee echtgenoot m het Marron-erfrecht met de positie van de langstlevende
echtgenoott in het Surinaams erfrecht voor de hand: het woongebied van de Marronss behoort tot het grondgebied van Suriname.

Consideranss van de I.L.O. Conventie no. I(VJ inzake het behoud en de participatie van inheemsenn en andere tribale ot semi-tnbalc bevolkingsgroepen ni onafhankelijke landen, Geneve
27junii PiKM; Munneke 1W1. p. VI.
Democratischee Data Suriname 2<Mi2, tabel 17
Democratischee Data Suriname 2<lil2, tabel 21.
Hett Verdrag inzake de uitbanning win alle vormen win discriminatie van vrouwen is in Surinamee afgekondigd op 25 december WW. gepubliceerd in het verdragenblad 1VW. no. 2 en met
terugwerkendee kracht m werking getreden op 31 maart \'>')?>.
Inn november 2<l(l1 is door het Ministerie van lustitie en Politie van Sunname een congres georganiseerdd met als titel: "De wijziging win het Surinaams Burgerlijk Wetboek
Scholtenn cv Meijers l'Wli. p. 74V.
Kokkmi-Iatndouu I 1VNX. p. 11; Sauveplanne IV~5. p. 3; Kokkini-Iatridou IViS.5. p. II.
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Err is verder gekozen voor een vergelijking van de positie van de langstlevende
echtgenoott in het Marron-ertreeht met de positie van de langstlevende echtgenoot
inn het erfrecht van de grootste Indianenstam van Suriname, de Caraïben. Het Marron-erfrechtt en daarmee de positie van de langstlevende echtgenoot, verschilt veel
vann het Surinaams erfrecht. Deze verschillen zouden kunnen liggen aan het verschil
inn de graad van technologische ontwikkeling in de Marron- en de Surinaamse leefgemeenschappen,, zoals door verschillende schrijvers" is verondersteld. De literatuurr betreffende de relatie tussen de technologische ontwikkeling en ontwikkelingenn in de maatschappij geert tegengestelde opvattingen weer. 1 " Hierdoor ontstond
dee indruk bij mij dat de verklaring dat het verschil in erfrecht zou liggen aan het
verschill in graad van technologische ontwikkeling, slechts voor een deel juist is.
Daaromm besloot ik de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marronertreehtt ook te vergelijken met de positie van de langstlevende echtgenoot in een
gemeenschapp waarin de graad van technologische ontwikkeling vergelijkbaar is met
dee graad van technologische ontwikkeling in de traditionele Marron gemeenschap.
Dee Caraïben, de grootste Indianenstam in Suriname, voldeed het beste aan dit criterium.. Zij bewonen het binnenland van Suriname samen met de Marrons (zie bijlagee 1). Deze Indianen hebben evenals de Marrons hun eigen erfrechtelijk systeem,
datt afwijkt van het systeem dat wettelijk voor geheel Suriname geldt. De Indianen
enn de Marrons hebben lang afgezonderd en onder ongeveer gelijke fysieke omstandighedenn gewoond ten opzichte van de rest van de bevolking van Suriname. Het
zijnn ook de enige bevolkingsgroepen in Suriname waarvan bekend is dat zij hun
eigenn erfrechtelijk systeem hebben. Een vergelijking van deze twee erfrechtelijke
systemenn leek daarom erg interessant.
Nadatt duidelijk was wat precies onderzocht zou worden is nagegaan op welke wijzee dit vergelijkend onderzoek op de juiste manier gedaan kon worden. De grote
lijnn van het rechtsvergelijkend onderzoek bestaat uit het vooronderzoek, de b e schrijvendee en analytische fase, de vergelijking, een verklaring van de gevonden
overeenkomstenn en verschillen en een evaluatie van de gevonden resultaten.'' Kijkenn w e naar voornoemde tasen van het rechtsvergelijkend onderzoek dan zien we
datt bij het vooronderzoek van de rechtsvergelijking de onderwerpen en de rechtstelselss worden gekozen en er algemene kennis verkregen wordt over ieder van de
gekozenn rechtsstelsels. 14
Hett vooronderzoek is vastgelegd m de hoofdstukken 1 en 2. De algemene kennis
vann de gekozen rechtsstelsels is voor een beter begrip gegeven, voorgaand aan de
beschrijvingg van de positie van de langstlevende echtgenoot in dat stelsel.
Inn de tweede fase van het onderzoek, de beschrijvende en analytische fase, wordt
hett te vergelijken voorwerp onderzocht los van zijn verhoudingen niet andere
rechtsinstituten.. Voor de analyse wordt het voorwerp in verschillende aspecten
ontleedd aan de hand van deelvragen ot deelproblemen. Het antwoord op iedere
;;

Schneider 1V(>1. p. 17; Hen-bel 1W>. p. 67-280; Morman 1*77. p. 435; Engels (1K84), Vfil.
37-43. .
-- Ghnnire 1W3. p. l).
' Oderkerk IWM. p. 5-6.
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deelvraagg wordt bestudeerd zoals het is en niet zoals het zou moeten zijn volgens
éénn of andere ideale maatstaf. Als de deelvragen zijn geformuleerd dan zal per deelvraagg het benodigde materiaal in elk van de gekozen rechtsstelsel verzameld m o e tenn worden op grond waarvan het antwoord op de deelvraag moet worden gevonden.. Hierbij vindt analyse en beschrijving plaats van de rechtsinstituten, rechtsregels
enzovoortss in iecier van de gekozen rechtsordes die qua functie aanknopingspunten
mett het onderzoeksvoonverp hebben, alsmede hun directe of indirecte invloed op
hett onderzoeksvoonverp. '"'
Hett te vergelijken voorwerp in dit onderzoek is zoals eerder aangegeven de positie
vann de langstlevende echtgenoot. Deze positie wordt tegen de achtergrond van de
hoofdlijnenn van het huwelijksvermogens- en erfrecht van de betreffende systemen
bekeken. .
Inn hoofdstuk 3, 4 en 5 worden de hoofdlijnen van het huwelijksvermogens- en het
erfrechtt gegeven waarna de positie van de langstlevende echtgenoot beschreven
wordtt vanuit respectievelijk het Marron, Caraïbsch en Surinaams rechtssysteem.
Dee volgende stap is de vergelijking van het gepresenteerde materiaal.
O mm de misstap te vermijden waarbij het recht van een ander land vanuit de optiek
vann het recht van het eigen land bestudeerd wordt, is het nodig geen rechtsstelsel
alss vaste maatstaf te hanteren."' Ik heb derhalve getracht in dit onderzoek zoveel als
mogelijkk het eigen recht niet als maatstaf te hanteren. R e d e n waarom het Surinaamss en het Caraïbsch erfrecht tegen het Marron-erfrecht afgezet worden. Een
anderee reden voor het hanteren van het Marron-erfrecht als maatstaf bij de vergelijkingg is het feit dat onderzoek en vastlegging van het Marron-erfrecht vanwege
eerderr genoemde redenen een belangrijk doel van het onderzoek is geweest. Verderr is bekend dat het Marron-erfrecht, in tegenstelling tot het Surinaams en Caraïbschh erfrecht matrilineair en dus niet-eigen is, waardoor ik ervan uit kon gaan dat
minderr de neiging zou ontstaan om het eigen recht als maatstaf te hanteren.
Dee gevonden overeenkomsten en verschillen van de positie van de langstlevende
echtgenoott in het Marron-erfrecht vergeleken met het Caraïbsch erfrecht, respectievelijkk het Marron-erfrecht vergeleken met het Surinaams erfrecht zijn vastgelegd
inn de hoofdstukken 6 en 7.
Dee volgende fase van het onderzoek is de verklaring, die de basis voor theorievormingg zal opleveren. In Hoofdstuk 8 en 9 worden mogelijke verklaringen gegeven
voorr de gevonden overeenkomsten en verschillen bij de vergelijkingen.
Naa het vooronderzoek, de beschrijvende en analytische fase, de vergelijking, een
verklaringg van de gevonden overeenkomsten en verschillen volgt zoals eerder gezegdd een evaluatie van de gevonden resultaten. Deze evaluatie hoeft niet nood-

Kokkini-Iatridouu II ]<MS. p. I 4C>- 154.
Kokkini-Iatndouu II I^KX. p. 154.
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zakelijkerwijss een goed- of afkeuring van de verschillende gevonden oplossingen in
tee houden. 1
Dee auteurs die het geven van een waardeoordeel als een onmisbaar deel van het
rechtsvergelijkendee onderzoek beschouwen, maken een onderscheid tussen onderzoekk met een praktisch en onderzoek met een theoretisch doel. Met een praktisch
doell wordt bijvoorbeeld bedoeld verbetering van eigen recht, unificatie of harmonisatie.. Met betrekking tot onderzoeken met een "theoretisch" doel worden drie
categorieënn van gevallen onderscheiden:
1.. Gevallen waarin het waardeoordeel niet noodzakelijk is. Het waardeoordeel is
niett noodzakelijk wanneer de rechtsoplossingen en de waarden in de verschillendee rechtsstelsels identiek of gelijksoortig zijn;
2.. Gevallen waarin het waardeoordeel zinvol is. Het waardeoordeel is in twee gevallenn zinvol:
Wanneerr de praktische resultaten van de gegeven oplossingen in de verschillendee rechtsstelsels, alsmede hun waarden identiek of gelijksoortig zijn;
Wanneerr de waarden tussen de verschillende rechtsstelsels weliswaar niet overeenkomenn maar door uitzonderingen zodanig buiten werking gesteld zijn, dat
zijj voor wat het praktische resultaat betreft neerkomen op een gelijksoortige
waarde. .
3.. Gevallen waarin het waardeoordeel niet zini'ol is. Het waardeoordeel is niet zinvoll wanneer de rechtsoplossingen, alsmede de waarden verschillen. Dit is het
gevall als:
Dee rechtsstelsels behoren tot verschillende cultuurkringen met verschillende
traditiee en maatschappelijke structuren;
Dee rechtsstelsels behoren tot dezelfde cultuurkring maar op bepaalde gebieden
hunn morele, religieuze of zedelijke waarden van elkaar afwijken;
Dee kring van de verschillende rechtsstelsels behoort deels tot de ontwikkelde
industrielandenn en deels tot de ontwikkelingslanden. O p de traditionele rechtsgebiedenn is een waardeoordeel met zinvol terwijl het in de moderne sectoren
well mogelijk is mits het om hetzelfde feitelijke probleem gaat.
Dee rechtsstelsels behoren tot verschillende economische svstemen. Een waardeoordeell komt neer op kritiek van het systeem. | s
Hett Marron-erfrecht. het Caraïbsch en Surinaams erfrecht behoren tot verschillendee rechtsstelsels van verschillende cultuurkringen met verschillende tradities en
verschillendee maatschappelijke structuren. O p grond van het bovenstaande bleek
hett met zinvol te zijn een waardeoordeel over de gevonden verschillen te geven.
Ookk is het nodig geweest te kijken naar het doel van de rechtsvergelijking. Rechtsvergelijkingg wordt bedreven om verschillende redenen. Wil men aangeven wat de
mogelijkee doelen zijn die met liet rechtsvergelijkend onderzoek kunnen worden
nagestreefd,, dan is het voornamelijk van belang om de directe doelen en toepassm-

Odcrk(.'rkk \l)i><>. p. r>-f>; Kokkim-I.itridou l'JN.S, p. 5<V57.
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genn te bespreken.'' Enkele directe doelen en toepassingen zijn: er is noodzaak voor
degenenn die het recht bedrijven kennis van vreemde rechtsstelsels te verwerven,
daarr het vreemde recht oplossingen voor vraagpunten kan aandragen die voor het
eigenn recht gebruikt kunnen worden. Bij eenmaking van recht speelt rechtsvergelijkingg een grote r o l daar aan de hand van de rechtsvergelijking nagegaan kan wordenn ot voldoende grondslag voor eenmaking aanwezig is, ot eventuele gemeenschappelijkee oplossingen bestaan die eenmaking kunnen bevorderen, dan wel ot
bepaaldee oplossingen m vergelijking tot andere de voorkeur verdienen. In deze gevallenn spreekt men win toegepaste rechtsvergelijking. Daarnaast is de beschrijvende
rechtsvergelijking,, waarbij de rechtsstelsels naast elkaar gelegd worden, zonder dat
daaruitt verdere conclusies worden getrokken. De beschrijvende rechtsvergelijking
geschiedtt uit belangstelling voor de overeenkomsten en verschillen tussen de
rechtsstelsels,, dan wel in verband met rechtshistorisch ot rechtsfilosofisch onderzoek.. Dit kan leiden tot inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen rechtsstelselss en rechtsinstellingen en daardoor tot beter onderling begrip. - "
Bi]] de overwegingen niet betrekking tot het geven van een waardeoordeel over de
gevondenn verschillen en overeenkomsten, was reeds opgemerkt dat dit proetschntt
eenn theoretisch doel dient. Dit theoretische doel houdt dan ook een beschrijvende
vergelijkingg in.
Waardeoordelenn over de gevonden geschillen en overeenkomsten worden in dit
werkk niet gegeven, maar normatieve oordelen wel.
Hett ligt voor de hand te veronderstellen dat tussen waardeoordelen en normatieve
oordelenn bepaalde logische verbanden bestaan. Oordelen die uitspreken wat wij
horenn te doen, kunnen bijvoorbeeld afgeleid worden uit waardeoordelen en causalee waarheden. : | Hoe de logische relatie tussen waardeoordelen en normatieve oordelenn precies geanalyseerd moet worden, wordt in het midden gelaten. De normen
diee als uitgangspunt voor het normatief oordeel dienen, zijn de rechtsregels die geldendd zijn in de gebieden die op dat moment onderwerp van discussie zijn.
Eenn normatief onderdeel heeft plaatsgevonden bij de evaluatie waarin nagegaan ot
mm het Marron-erfrecht sprake is van discriminatie van de vrouw op grond van haar
geslacht.. Verschillende normen uit verschillende cultuurgebieden zijn bij de b e antwoordingg van deze vraag meegenomen. Dit is in hoofdstuk l'i beschreven.
Tenslottee worden er conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
ff let onderzoek is afgesloten op 31 december 2(><>5.
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Hoofdstukk 1
V o o r o n d e r z o e kk en Dataverzameling

§§ 1

INLEIDING

Bijj onderzoek naar de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marronerfrechtt en daarmee het onderzoek naar het huwelijksvermogensrechteïijk en erfrechtelijkk systeem van de Marrons, rijzen er vragen over de herkomst van de Marrons.. Het matrilineaire Marron-erfrecht waarvan de positie van de langstlevende
echtgenoott onderwerp vormt van dit proefschrift, is echter nog niet eerder schriftelijkk vastgelegd. Dit betekende dat eerst veldonderzoek naar de hoofdlijnen van het
Marron-erfrechtt verricht moest worden, voordat de positie van de langstlevende
echtgenoott daarin bekeken kon worden.
Dee positie van de langstlevende echtgenoot m het Marron-erfrecht wordt verder
vergelekenn met de positie van de langstlevende echtgenoot in Surinaams erfrecht
enn het erfrecht van de Caraïben. Het Surinaams erfrecht is vastgelegd in het burgerlijkk wetboek. Het erfrecht van de Caraïben is eerder met schriftelijk vastgelegd
geweest.. Vandaar dat ook hieromtrent eerst veldonderzoek naar de hoofdlijnen van
ditt erfrecht moest plaatsvinden voordat de positie van de langstlevende echtgenoot
inn het erfrecht van de Caraïben vergeleken kon worden met de positie van de
langstlevendee echtgenoot in het Marron-erfrecht. In onderstaand hoofdstuk zal ingegaann worden op de volgende vragen: Hoe zijn de Marrons in hun huidig w o o n gebiedd terechtgekomen en hoe is de Marron gemeenschap samengesteld? Deze vragenn waren van belang o m na te kunnen gaan op welke w^ijze de nodige gegevens
verzameldd moesten worden. Daarna volgen enkele algemene gegevens over de C a raïbenn die nodig waren o m tot een methode van onderzoek te komen. Hierna
wordenn de methoden van onderzoek naar de hoofdlijnen van het Marronhuwelijksvennogens-- en erfrecht en het huwelijksvermogens- en erfrecht van de
Caraïbenn weergegeven.
§§ 2

A.A.

DE MARRONS

Il'ie zijn Marrons?

Dee term Marron is afgeleid van het Spaanse woord cimarrón. Oorspronkelijk werd
ditt gebruikt voor vee dat de heuvels van Hispanola introk. Later werd het in kolonialee documenten gebruikt voor Indianen die de Spanjaarden ontvluchtten ("vndioss cimarrones"). Sedert de tweede helft van de zestiende eeuw wordt dit woord
voorr weggelopen Negerslaven gebruikt. 22 Hoewel het woord Marron sedert de
tweedee helft van de zestiende eeuw voor weggelopen negerslaven wordt gebruikt,
wordtt het heden ten dage in Suriname ook gebruikt door de afstammelingen van
dezee weggelopen slaven. De geïnterviewde groep in dit proefschrift betreft de afstammelingenn van de weggelopen slaven, die opgevoed zijn in het binnenland van

: ::
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Suriname,, het traditionele rechtssysteem kennen en het op zichzelf van toepassing
achten. .
Dee definitie van de I L O 2 ' geeft aan dat de Marrons tot de tribale volken gerekend
kunnenn worden. In het Caraïbisch gebied wonen er ongeveer 150 miljoen afstammelingenn van de Marrons die tot de tribale volken worden gerekend. - "
B.B. Ontstaan van de Surinaamse Marronslammen
Inn Suriname werden de eerste Afrikaanse slaven ingevoerd in 1502.-ri Een regelmatigee aanvoer van slaven naar Suriname begon nadat de manschappen van Francis
Willoughby,, graaf van Parham, in 1651 arriveerden om de eerste permanente n e derzettingg te stichten."'' De Negerslaven waren oorspronkelijk van verschillende
Afrikaansee stammen afkomstig. In Suriname werden zij als slaven bij elkaar gebracht.. D e slaven van een slavenhouder leefden en werkten vaak tientallen jaren
mett elkaar en begonnen zich familie van elkaar te voelen. Als zij de gelegenheid
kregenn de slavernij te ontvluchten en in de bossen hun plantage- en lotgenoten
weerr tegenkwamen, bleven ze bij elkaar en trachtten zij de anderen over te halen
omm een groep te vormen. D e verschillende groepen die eenzelfde richting in het
boss zijn opgegaan, vormden samen een stam."
Dee eerste drie Marronstammen, de Djuka en Saramaka en de Matawai tekenden in
dee jaren zestig van de achttiende eeuw, na meer dan een halve eeuw van wrede
guerrillaoorlogg tegen koloniale en Europese troepen, vredescontracten met het
gouvernement.. Nieuwe vijandelijkheden deden zich voor aan het eind van de
achttiendee eeuw, die uitliepen op het ontstaan van nog drie stammen: de Aluku, de
Paramakaa en de Kwinti. 2 s Het traditionele woongebied van deze stammen bevindt
zichh langs de Saramacca-, de Suriname- en de Marowijnenvier."" Van 1668 tot
18322 werden 300.000 tot 325.000 slaven de kolonie ingevoerd. Aan het einde van
dezee periode bedroeg de totale zwarte bevolking van Suriname ongeveer 50.000
mensen.. Heden ten dage zijn er zes Marronstammen te weten: de Saramaccaners
(Saamaka).. de Aucaners (Okansi of Ndjuka), de Paramaccaners (Paamaka), de Matuanerss (Matawai, Beku, ot Musingamngee), de Alukoe, de Kwinti (Koffiemakaningee)." 11 Hun aantallen bedragen volgens de laatst bekende gegevens van de Algemenee Volkstelling 1980 respectievelijk 16.979, 14.353, 1.156, 906, 332 en 133.31
-''

Artikel 1 van het Internationale Arbeidsorganisatie verdrag no. 169 betreffende Inheemsen en m
Stamverbandd Levende Volken in Onafhankelijke Landen. Zie hieromtrent de VN Ontwerp
Declaratiee inzake rechten van Inheemsen, de I.L.O. conventie no. 16<S. artikel I.
-44 Bello & Rangel 2i>()2. p. 4X-49.
-"" Hoogbergen 1941. p. 53.
-'
De Groot 1974. p. 67; Oedayrajsnigh Vanna 19X4. p. 33.
-"" Landveld 19SX. P . 9; Hoogbergen 194!, p. 11.
- ss Schneider & Gough 1961, p. 3(>1; De Groot 1974. p. 12-13.
-''-'' Zie bijlage 1: De woongebieden van de Marrons en Inheemsen in Suriname.
vv
Girino 2nit|, p. 32. Libretto 199(1, p. 16.
vv
Algemeen Bureau voor de Statistiek. Volkstelling 19X0. In 2<K>4 heeft de laatste Algemene
volkstellingg m Suriname plaatsgehad. Echter gingen de nog niet verwerkte gegevens in dat zelfdee jaar verloren bij de brand van het Algemeen Bureau voor de Statistiek waar zij opgeslagen
waren.. De Surinaamse regering besloot enige maanden na de brand een hertelling te laten
plaatsvinden.. Bi] deze heitelling zijn de Marrons niet in stammen opgedeeld. De precieze aantallenn Marrons zipi voor dit onderzoek met van enorm belang, omdat de stam een eigen stiiic-
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C.C. De samenstelling van de Marrongemeenschap
Zoalss eerder gezegd zijn er zes verschillende Marrongemeenschappen of stammen.
Eenn stam is onderverdeeld in verschillende lo. Een lo wordt weer onderverdeeld in
eenn bee. Een bee wordt gevormd door verschillende mamapikin of wosoedendoe.
Dezee bestaat weer uit Osu's.
Figuurr 1: Voorbeeld van de opbouw van een stam

Stainn d*r Auc gneis
loo 1

mam&pikir r

r~L r~L
1.. Stam
Dee verschillende groepen weggelopen slaven die dezelfde richting in het bos zijn
opgegaan,, kwamen bij elkaar, wezen een persoon als de primus inter pares (de
gaamann ot granman) aan en namen een gezamenlijke naam aan. de stamnaam. Het
belangrijkstee kenmerk van een stam is de taal die gebezigd wordt. Onder een stam
dientt te worden verstaan: een binnen bepaalde territoriale grenzen levende gemeenschap,, wier leden zich door bloedverwantschap onderling verbonden voelen
enn die één en dezelfde taal bezieen. 33

tuurr heeft (zie figuur I onder 3.5.1) waarmee gewerkt is. Ter vergelijking kan wel worden aangegevenn dat in 1980 het aantal Sunn.miers 355. non bedroeg tegenover 53. 859 Marrons. In
20044 bedroeg het aantal Surinamers 493. 000 tegenover 72. 553 Marrons. Algemeen Bureau
voorr de Statistiek 2005. p. I 1 en p. 31.
Pakosiee 1996, p. 26-29; Landveld 2005, p. 41.
Prinss \{)~i2. p. 55.
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2.. Lo
Dee formatie van de lo heeft met plaatsgevonden op grond van familierelaties, maar
opp basis van langdurig omgaan met elkaar. O p de plantages hebben de slaven elkaar
ontmoett en nadat zij van de plantages gevlucht waren, hebben zij elkaar in de bossenn weer opgezocht, om in dezelfde formatie hun leven voort te zetten. Deze formatie,, de lo, heeft een naam gekozen \\\n de plantage van afkomst, de plantagehouder,, ot de naam van een persoon die als leider gefungeerd heeft. De lo is een
rechtsgemeenschapp omdat deze eenheid rechten heeft op bepaalde gronden en wateren.. Het hoofd van het voornaamste dorp van de lo, is het hoofd van de lo. Een
loo omvat verscheidene dorpen welke soms ver uit elkaar liggen.'14
3.. Bee
Dee bee is een matrilineaire bloedverwantschapgroep en wordt gevormd door personenn met een gemeenschappelijke stammoeder. Deze stammoeder is de negerin
diee uit Afrika geïmporteerd werd en die op de slavenplantage moest w e r k e n . "
4.. Mamapikin
Dee mamapikin is een matrisegment. Zij bestaat uit personen met een gemeenschappelijkee grootmoeder van moederszijde. Dus zusters die dezelfde grootmoeder
hebbenn vormen samen met hun kinderen de mamapikin. De broers van deze zusterss maken ook deel uit van de mamapikin, maar hun kinderen behoren met tot
dezelfdee moederlijn.
5.. Osu
Dee osu bestaat uit een moeder met haar kinderen. Tot de osvi van de vrouw b e h o renn haar zonen, voor zover zij nog met. na hun huwelijk hun intrek hebben genomenn bij een eigen vrouw en haar dochters, zolang zij niet hun eigen osu hebben
opgezet.. De echtgenoot van de vrouw behoort niet tot de osu.
Inn een dorp wonen behalve leden van de stam, nog twee groepen mensen:
-- De "'vader heeft hen gemaakt kinderen" (dada meke pikin). Zij zijn de nakomelingenn van de mannen van de matrilineaire groep en geen leden van de lineage,
maarr hebben desondanks in het dorp hun domicilie.
-- De aangetrouwden (de echtgenoten van elders), konlibi oftewel "zij die er k o menn wonen".

-- P.tkosk' ]')')<<. p. 2~: P r i m IV32. p. Cl i; K o h b a i \'l~">. p. 2l>.
-KikoML- DVC. p. 2S; Prins IV.S2. p. C4.
'•'•'•'• P.ikosiL' 1WC. p. 2'h Prins 1052. p. CS.
'•"" P.tkosk- V>1><,. p. 2'): Lihivttn \,>>H\. p. 24.
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D.D. Rechtsvinding bij de Marrons
O mm na te kunnen gaan welke de hoofdlijnen van het Marron-erfrecht zijn, was het
nodigg te onderzoeken op welke wijze de rechtsvinding bij de Marrons plaatsvindt,
zodatt de bestaande structuren binnen die gemeenschap gebruikt konden worden
omm dit recht vast te leggen.
Hett geldend recht wordt bij de Marrons gevonden tijdens een krutu (= vergadering)) waarvan er verschillende gradaties bestaan: de familieraad, de dorpsvergadering,, de lo-krutu en de lanti-krutu. l S De familieraad is een raad die bestaat uit de
oudstee mannelijke familieleden die alle zaken van belang voor de familie regelt. In
zowell burgerrechtelijke als strafrechtelijke zaken wordt in eerste instantie een familieraadd gehouden met de oudste mannen van alle betrokken families. De dorpsvergadenngg bestaat uit afgevaardigden van het dorp of de dorpen van de betrokkenen.
Dee lo-krutu bestaat uit afgevaardigden van een bepaalde lo. De lantikrutu of grankrutuu is een openbare beraadslaging waarbij iedereen welkom is. De granman heeft
inn deze krutu het vetorecht ten aanzien van alle aangelegenheden. De jurisdictie
vann de granman beslaat alle leden van zijn stam ongeacht het woongebied waar zij
zichh een woonplaats verworven hebben. De granman heeft dus ook jurisdictie over
dee leden van de stam die m de stad of m het buitenland woonachtig zijn. Deze invloedd is voor een groot deel symbolisch: naarmate de stamleden verder verwijderd
zijnn van de residentie van de granman, neemt zijn invloed ook af. In ieder geval
geldenn de stamregels in de gebieden waar de centrale overheid niet dominant aanwezigg is.y'
Duidelijkk is hierdoor geworden dat de lo krutu rechtsvinding op het een na hoogstee niveau bewerkstelligt. De verschillende lo kunnen over verschillende dorpen
verspreidd wonen, maar de mensen die tot een bepaalde lo behoren zijn, ondanks
eenn eventuele fysieke afstand, gebonden aan de door de lo-krutu genomen beslissingen.. Dat is dan ook de reden geweest om van elke lo twee kenners van het Marronerfrechtt uit te kiezen en van hen een interview af te nemen.
§§ 3

DE CARAÏBEN

A.A. Inheemsen of Indianen
'inheemsee volken' is de aanduiding voor bevolkingsgroepen die een bepaald
grondgebiedd bewoonden voordat daar kolonisten of immigranten kwamen w o nen. 44 De inheemsen worden volgens een andere definitie omschreven als "de oorspronkelijkee bewoners van een gebied, die gedomineerd werden door nieuwe etnischee groepen die na hen m dat gebied arriveerden en zich vestigden door onder

Librettoo 1(>'JI). p. 4C>; Dors ]<W.S. p. 2<>-21.
Hcttcrsonn 2<i(i3. p. 42-43; Hoop IWI, p. 41-43.
http:: www.jmnesrv.nl. over.minesrv_eiicvc]opedk'_i.>html#357. bezocht op 07-12-115.
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anderee verovering en bezetting." 41 Zij worden ook wel Indianen genoemd. De Internationalee Arbeidsorganisatie gebruikt voor Inheemsen de volgende definitie:
"Inn stamverband levende volken in onafhankelijke landen, wier sociale, culturelee en economische omstandigheden hen onderscheiden van andere delen
vann de nationale genieenschap en wier status geheel of gedeeltelijk wordt
geregeldd door hun eigen gewoonten of tradities of door bijzondere wetten
off voorschriften. " 42
Dezee definitie is zowel op de Inheemsen als de tribale volken van toepassing. W e reldwijdd worden er ongeveer 300 miljoen mensen tot de Inheemsen gerekend. 4 1
Indianenn wonen reeds 10.000 jaar in Suriname en zijn de oorspronkelijke b e w o ners.. Voordat Columbus in 1492 voet aan wal in Amerika zette, bewoonden zij het
gebied.. Er zijn in Suriname vier grote Indiaanse stammen bekend: de Caraïben (
2.3900 personen), de Arowakken ( 2.005 personen), de Wajana's (397 personen) en
dee Trio's (822 personen). Daarnaast zijn er nog Indianen geteld die niet tot een van
dezee vier stammen behoren. Met 8050 zielen maken zij 2,12% van de Surinaamse
bevolkingg uit. 4 De Indiaanse dorpen liggen relatief verspreid in het binnenland van
Suriname,, zijn geïsoleerd, zijn niet permanent en hun populaties zijn mobiel. 43 In
1651,, ruim anderhalve eeuw na de komst van Columbus, vond de definitieve k o lonisatiee van Suriname plaats. Bij de kolonisatie werden de Indianen als slaven gebruikt,, maar Francis Willougby sloot, om zich te verzekeren van de nodige rust,
mett de Caraïben een alliantie waardoor zij gevrij waard waren van slavernij. De Caraïbenn wonen in de noordelijke streken van Suriname met de Marrons. 4 ' 1 Zij werdenn ingezet voor opsporing van de Marrons, ontvluchte slaven, zowel zwarte als
rodee en in de strijd tegen de andere Indiaanse stammen. 4 O o k het tegengestelde
kwamm voor: Indianen die Marrons hielpen zowel bij het vluchten als bij het zich
aanpassenn aan de zware omstandigheden in het oerwoud. De verhouding tussen
Indianenn en Marrons werd er daardoor een van nauwe samenwerking, innig samengaan,, assimilatie en bittere vijandschap. 4S

411

('entre tor Human Rights. United Nation Office. The rights of Indigenous peoples. Fact Sheet
no.. i;, Geneva I'Wll, p. 3.
4
-- Artikel 1 van het Internationale Arbeidsorganisatie verdrag no. 1<VJ betrettende Inheemsen en in
Stamverbandd Levende Volken in Onafhankelijke Landen. Zie hieromtrent de VN Ontwerp
Declaratiee inzake rechten van Inheemsen, de I.L.O. conventie no. IDS, artikel 1.
411
("entre tor Human Rights, United Nation Orhce, The rights or"Indigenous peoples. Fact Sheet
no.. '). Geneva 1WO, p. 3.
-44 Algemeen Bureau voor de Statistiek. Volkstelling 1'Ml). LJij de laatstgehouden volkstelling in
2(i(l3-- 2ooj (zie ook noot 3D) bedroeg het totaal aantal Inheemsen IS. 037. Tegen een bevolkingsaantall van 4D2. ODD m 2Dli3 bedraagt het percentage inheemsen dan 3,7 %. Het aantal Inheemsenn is bij de volkstelling van 2D(I3-2DII4 niet naar stam gespecificeerd. Algemeen Bureau
voordee Statistiek 2DII5, p. 31.
4
"" Malmberg-Guichcrit ]')')!, p. S.
4,ii
Lichtveld 1DD3. p. 134.
~~~~ Huve 1'JCd, p. 14.
4ss
Dragtenstein 1 W . p. I SS.
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Inn Suriname is het gebruikelijk de Indianen volgens een geologisch criterium te
verdelenn in Benedenlandse en Bovenlandse Indianen. Tot de eerste behoren de
Arowakkenn en Caraïben en tot de tweede de Wajana, Trio en Akurio."''
B,B, Recht si'indium bij de Caraïben
Elkee Inheemse dorpsgemeenschap beschikt over een dorpsbestuur met aan het
hoofdd een dorpshoofd ot kapitein ot japoto bijgestaan door een of meer basja's (
assistenten).. De belangrijkste taak van het dorpsbestuur is om te fungeren als belangenbehartigerr van de dorpelingen en als contactpersoon naar de overheid en derdenn toe. Daarnaast moeten zij erop toezien dat de orde en rust in het dorp gehandhaafdd blijven. Verder moeten zij ook zorgen voor het scheppen van mogelijkheden
voorr de ontwikkeling van het dorp. De centrale overheid benoemt de kapitein
voorr het leven en sinds de jaren zestig worden, afhankelijk van de bevolkingspopulatie.. niet meer dan vier basja's per dorp geïnstalleerd.""'
Hett opvolgen van het dorpshoofd geschiedt bij de inheemsen volgens een patrilineairr systeem. De overleden kapitein wordt door zijn zoon opgevolgd. De laatste
tijdd bestaat echter bij veel dorpelingen de wens o m door middel van verkiezingen
eenn nieuw dorpsbestuur te kiezen/ 1
§§ 4

PkOBLEEMSTELLlNC. VAN HEI VELDONDERZOEK

Zoalss aangegeven in de Algemene Inleiding is het onderwerp van dit proefschrift:
" D ee positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron- erfrecht. Een rechtsvergelijkingg van de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron-erfrecht
niett de positie van de langstlevende in het Caraïbsch en het Surinaams erfrecht".
O o kk is aangegeven dat voor wat het Surinaams erfrecht betreft de informatie veelal
schriftelijkk vastgelegd is, waardoor makkelijk overgegaan kon worden tot de b e schrijvingg en analyse daarvan. Het Marron- en Caraïbsch erfrecht zijn niet schriftelijkk vastgelegd hetgeen tot gevolg had dat beschrijving en analyse van de positie van
dee langstlevende echtgenoot in het Marron- en het Caraïbsch erfrecht betekende
datt eerst onderstaande vragen beantwoord moesten worden die de probleemstelling
vann het veldonderzoek gevormd hebben:
Watt
Watt
Watt
Watt

zijn
zijn
zijn
zijn

de
de
de
de

hoofdlijnen
hoofdlijnen
hoofdlijnen
hoofdlijnen

van
van
van
van

het
het
het
het

huwelijksvermogensrecht van de Marrons?
erfrechtelijk systeem van de Marrons?
huwelijksvermogensrecht van de Caraïben?
erfrechtelijk systeem win de Caraïben?

Ziee bijlade 1: Woongebieden van de Marrons en Inheemsen in Suriname,
( a n n oo 2<»o|, p. 2V.
Cirinoo 2 o o | . p. 3(i,
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§§ 5

HEL VLLnONHLKZOLk

A.A. Inleiding
Tijdenss het vooronderzoek is literatuurstudie verricht waarbij relevante literatuur
overr de samenstelling van de Marrongemeenschap bestudeerd is. De matrilineaire
erfrechtelijkee structuur van de Marrons is in verschillende werken genoemd."1" maar
err is geen specifieke literatuur over de erfrechtelijke structuur van de Marrons gevonden.. Verder zijn er gesprekken gevoerd met rurale sleutelmtormanten voor een
beteree toegang tot deze samenleving O o k is gezocht naar vonnissen gewezen dooidee rechter in Suriname betreffende erfrechtelijke kwesties van de Marrons. Er werdenn in de archieven geen vonnissen hieromtrent gevonden. Een gesprek met de
waarnemendd president van het Hof van Justitie In Suriname die al bijkans 30 jaar
rechterr aldaar is. bevestigde het feit dat dergelijke aangelegenheden niet voor het
gerechtt m Paramaribo gebracht w o r d e n , " Verder is als voorbereiding op het internationaall vlak gekeken naar cases waarbij recht van tribale volken 111 botsing komt
mett het vastgelegd recht dat geldt voor het land waar zi] in wonen. Interessant
hierbijj is de Aloeboetoe^ 4 case die in het volgend hoofdstuk besproken wordt. In
voornoemdee case werd de staat Suriname veroordeeld tot onder andere het betalen
vann schadevergoeding aan de Marrons en werd het erfrechtelijk systeem van de Sarammaccaansee Marrons erkend. In de Moiwana case die hierna volgde werd de
staatt Suriname eveneens veroordeeld tot genoegdoening aan de Marrons en werdenn de rechten van de Ndyuka Marrons op de grond erkend door het hof." Na
dezee oriëntatie zijn, zoals in menig werk over methoden en technieken van onderzoekk aanbevolen/' de volgende vragen de revue gepasseerd:
Welkee data verzanielingsmethode gebruik ik:
Welkk type onderzoek kies ik;
Hoee ziet mijn onderzoeksontwerp eruit;
Watt is mijn onderzoekspopulatie en steekproef;
Hoee analyseer ik mijn data;
Hoee rapporteer en evalueer ik mijn onderzoek.
O pp elk van de genoemde punten zal hierna worden ingegaan.
li.li. Welke (idiiwei^dmeliiigsniethodegebruik ik?
Err zijn een drietal manieren om aan onderzoeksgegevens te komen:

Z i ee bijvoorbeeld [adnanunsing c\ Kraan PWN. Libretto l'J'Jn. R o b b e n I T 1 ) .
Intervieww op 4 juni 2u(i2 m e t | . R . V o n N i e s e w a n d . w n d . President van bet L4ot van |nstitie in
Suriname. .
A l o e b o e t o ee et ,il. t'.ise. j u d g e m e n t or Dei/ember 4, l'J'M. Inter-Anicrie.in Ca. U . K . (Ser.(') n o .
II ! i l W 4 i .
Inter-- Amerie.m C'ourt ot H u m a n K i g h t v ('ase of Moiwana village w Suriname l u d g e m e n t ot
| u n ee IS. para. 133.
Haardaa <S D e ( i o e d e ]l>,>,>: S w a n b o r n 1'JX"\
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Observeren,, interviewen ot het gebruik van bestaande gegevens. 1
Hett verkrijgen van data door observatie zou betekenen dat ik als onderzoeker in de
betreflendee maatschappijen zou moeten opereren en door waarneming de benodigdee informatie zou verkrijgen. Er zou dan sprake zijn van antropologisch veldwerk.. Dit is een vorm van onderzoek waarbij de onderzoeker zich voor geruime
tijdd vestigt in de te bestuderen groep en kennis verwerft in een persoonlijke, directee relatie met de betrokkenen, dit wordt de participerende - observerende methode
genoemd.""^^ Door dit veldwerk testen antropologen bestaande hypothesen. 3 '' Gezien
hett teit dat de beschrijving van het antropologisch onderzoek nog geen duidelijkheidd gat over de toepasbaarheid van deze methode van data verkrijging is naar de
verklaringg van het begrip antropologie gezocht.
Antropologiee is de studie van het ontstaan, de ontwikkeling en de natuur van de
menselijkee soort. Het woord antropologie is een combinatie van de Griekse termen
antröposs (mens) en logos (woord) en kan vertaald worden als de studie van de
mensheid.''"" D e antropoloog stelt zich ten doel in schrift vast te leggen wat de betrokkenenn zelf niet hebben opgeschreven. Er is daarbij sprake van een vertaling
wantt op de eerste plaats vertaalt de antropoloog gedrag, waarden, uitspraken en
ideeënn van Anderen in de Westerse taal van de wetenschap. Ten tweede brengt de
antropoloogg de vertaalde waarnemingen van de verrichtingen van de Anderen o n derr in schriftvorm.'' 1 Nadat geconstateerd was dat de antropologie een studie op
zichh is die ik met gevolgd heb, was duidelijk dat deze optie voor mij op dat m o mentt niet binnen de mogelijkheden viel. Het wetenschappelijke onderzoek geniet
namelijkk in een brede kring maatschappelijk gezag vanwege de kennis en vaardighedenn van de onderzoekers op dat specifieke vakgebied.'' 3
Eenn andere mogelijkheid voor een juridisch - antropologisch werk was een studie
diee samen met een antropoloog gedaan zou worden. Deze werken zijn schaars' 1
waarschijnlijkk ook omdat zoals in dit geval er geen antropoloog voorhanden was
diee het antropologisch gedeelte van het onderzoek op zich wilde nemen.
Dee onderzoeksstrategie die hierna het meest voor de hand lag was de enquête. Het
jaarvakk methoden en technieken van onderzoek dat gedurende de doctorale opleidingg rechten door mij gevolgd is, heeft ervoor gezorgd dat ik bekend was met deze
methodee van onderzoek. Voor deze onderzoeksstrategie wordt vooral onder de
volgendee omstandigheden gekozen:
Alss het aantal personen waarover j e de gegevens wilt hebben groot is;
Alss het aantal te nieten variabelen groot is;
Bijj onderzoek van motieven, houdingen, opinies, toekomstplannen en dergelijke; ;
O o kk bij onderzoek van gedrag, als andere strategieën met mogelijk zijn.''"

Baarda & Goede \W). p. 25.
Kloos 1WS. p. 27.
"" RiviLind IW7. p. 7.
'•"" Beals & HoyereV Beak l</77. p. 1.
' :|| Lemaire IVK4. p. H»«: Haviland llW7. p. 7.17: Lemaire 1 W . p. 1<i3.
" :: Heilbron & Van Bottenhur^ & Geesmk 2nn(i, p. <).
Snvderr l'JS.i. p. 2.
"44 Swanbom, ](J<S7. p. 7; Baarda & Goede ]i)i)i), p. 25.
^^
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Hetgeenn bij de Marrons en Caraïben onderzocht moest worden voldeed aan alle
omstandighedenn waaronder meestal voor een enquête gekozen wordt, hetgeen er
ookk toe heeft geleid dat de uiteindelijke keus voor de wijze van dataverzameling bij
hett veldonderzoek de enquête is geworden.
1.. De soort enquête
Bijj de keus tussen de soort enquête kon gekozen worden voor:
Eenn schriftelijke enquête waarbij de vragenlijsten afgegeven werden en ingevuld
geretourneerdd werden;
Interviewenquêtess waarbij een interviewer de respondent hetzij in een open gesprekk hetzij met behulp van een vragenlijst ot via een andere tussen vorm ondervraagt; ;
Telefonischee enquêtes, waarbij de respondenten worden gebeld;
Inn een bestaande natuurlijke groepssituatie wordt eenzelfde vragenlijst door elk
derr aanwezigen ingevuld;
Groepsinterviewss waarbij lokaal beperkte overzichtelijke populaties collectief
geïnterviewdd worden in een of andere lokaliteit;
Telefonischee groepsinterviews.'°
Vanwegee het feit dat het merendeel van de respondenten niet bij machte was om
hett formulier zelf in te vullen is gekozen voor interviewenquêtes. Hierbij ondervraagtt de interviewer de respondent aan de hand van een vragenlijst ( zie bijlage 2).
Hett team dat ik getraind heb om de interviews at te nemen bestond uit Marrons
diee in het binnenland opgegroeid zijn.
Hiervoorr is gekozen omdat voor rurale gebieden plaatselijke interviewers de beste
vann de bevolking en kunnen sleutel informanten zijn over sommige aspecten in die
samenlevingen.'''' '
2.. De samenstelling van de vragenlijst
Bi)) een interview of enquête'' moeten begrippen die niet duidelijk zijn gedefinieerdd worden.''* Dit is bijvoorbeeld in de vragenlijst gedaan met behulp van definitie
vann het begrip vermogen. Tevens is gelet op de betrouwbaarheid van de meting
hetgeenn wil zeggen dat dit zo min mogelijk van het toeval moet afhangen. Bij de
steekproeff zijn daarom niet alleen de mensen die de verdeling doen plaatsvinden
meegenomen,, maar ook zij die de verdeling meegemaakt hebben. O p de validiteit
off geldigheid van de meting, de vraag of de indicatoren waarmee het begrip meetbaarr is gemaakt inderdaad het begrip representeren,''' is ook gelet, door in de
proefinterviewss de respondenten om meer uitleg over hun antwoorden te vragen.

^^ Swanbom. \<)X7. p. 2<iC; Baarda & Goede IWJ. P . 2U- 27.
"•• Nk-hols IWI, p. 27.
Eenn enquête wordt opgevat een >ehnrteli]k interview.
iSS
Baarda c\ Goede l')')1). \\ 2C.
•'' Haarda & Goede l ( W . p. 27.
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Hierdoorr zijn de vragenlijsten meerdere keren bijgesteld voordat de uiteindelijke
vragenlijstt is vast komen te staan.
C,, ll'clk type onderzoek kies ik?
Err zijn drie typen onderzoek. Bij een beschrijvend onderzoek gaat het om het beschrijvenn van het voorkomen van een of meer kenmerken binnen een specifieke
groep.. Wanneer het om het ontdekken van verbanden o\' verschillen tussen kenmerkenn gaat is er sprake van explorerend onderzoek. Als er al een duidelijke verklaringg is, kan niet toetsend onderzoek gecontroleerd worden of die verklaring
klopt." "
Ditt onderzoek valt onder de categorie beschrijvende - explorerende onderzoeken
omdatt het doel hiervan de beschrijving van de hoofdlijnen van het Marron en het
Caraïbschh erfrecht is geweest, waarbij tevens het verband tussen de matrilineaire
afstammingg en de erfrechtelijke structuur onderzocht is.
D.D. Hoe ziel mijn onderzoeksontwerp eruit?
Mett het onderzoeksontwerp wordt de grondvorm van het onderzoek aangegeven.
Bijj kwantitatief onderzoek zijn er twee hoofdvormen: de survey en het experiment.. Van een survey is sprake wanneer er van en over veel personen of objecten
informatiee nodig is ciie verzameld wordt met observaties en/of mondelinge of
schriftelijkee interviews. ' Met een kwalitatief interview wordt er gewoonlijk verwezenn naar een interview waarbij in de diepte wordt gegaan, dat semigestructureerdd is of er wordt verwezen naar weinig gestructureerde vormen van
interviewss die kunnen eindigen in open vragen. 2
Bijj dit onderzoek is een survey gehouden: interviews zijn van een aantal mensen
afgenomenn (78), maar tevens waren de vragen semi-gestructureerd, waardoor ook
vann een kwalitatief interview gesproken kan worden.
hi.hi. Wat is mijn onderzoekspopulatie en steekproef?
Bijj de onderzoekseenheden moest er een selectie gedaan worden die geschied is op
basiss van de volgende uitgangspunten:
Hunn kennis van de traditionele cultuur
Hett meegemaakt hebben van een verdeling van een nalatenschap
Dee bereikbaarheid van de respondenten
Dee bereidheid van de onderzoekseenheid om een interview af te staan

U.urdjj & C.oede 19W. p. 22.
I3;uniii & (ioedc l^'W, p. 24.
Masonn IWS. p. 3X-3V: Wester 1'JVS, p. 16-17.
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Dee populatie omvat respondenten uit de zes stammen (de Saramaccaners, de Aucaners,, de Paramaccaners, de Matuaners, de Alukoe en de Kwinti)" 1 die de traditionele
regelss betreffende de verdeling van de nalatenschap kennen en die een verdeling
vann een nalatenschap meegemaakt hebben. De ontwikkeling waarbij bepaalde ledenn van de stam van de gewoonte af willen wijken is gaande, maar nog niet uitgekristalliseerd. .
O mm een beeld te krijgen van de situatie binnen de gehele stam is ernaar gestreefd
vann elke lo twee kenners te interviewen. Gedacht was van elke lo een kapitein te
interviewenn en iemand die de traditionele erfrechtelijke verdeling heeft meegemaakt.. De kapitein hoort bekend te zijn met de traditionele regelgeving en wordt
bijj meningsverschillen als bemiddelaar gevraagd. Hij past dus de regels toe. Tijdens
hett afnemen van de interviews bleek dat sommige (jonge) kapiteins niet veel wisten
vann de traditionele erfrechtelijke verdeling, maar dat er wel kenners van die lo warenn die de informatie konden verschaffen. Daar alle kapiteins mannen zijn, is ook
getrachtt van elke lo een vrouw te interviewen die de verdeling mee heett gemaakt.
Tijdenss het onderzoek bleek dat de verdeling in lo bij de Saramaccaners en de Aucanerss nog het meest gehanteerd en het duidelijkst is.
Verderr is gebleken dat de matrilineaire overervingstructuur van de twee grootste
stammenn toonaangevend is voor de andere. Keden hiervoor is waarschijnlijk het
feitt dat deze twee stammen de eerste stammen zijn die ontstonden en hun invloed
opp de andere, jongere stammen groot is geweest. De basis van de tussen de centrale
overheidd en de vier andere Marronstammen gesloten contracten bijvoorbeeld is atgeleidd van de contracten gesloten met de Aucaners en de Saramaccaners. De Matawaïï tekenden mee bij het contract van 1762 met de Saramaccaners. In 1767 slotenn zij hun eigen contract dat meer een kopie was van het contract van 1762 van
dee Saramaccaners. Het Aluku-akkoord kwam overeen met het akkoord dat de
overheidd tussen 1835 en 1838 gesloten had met de Aucaners. De Kwindes vielen
onderr het gezag van de Matawaï waardoor de contracten van de Matawai ook op
henn van toepassing waren. 4
Vann elke lo van de twee grootste stammen zijn minstens twee kenners van de cultuurr geïnterviewd. I3ij de andere kleinere stammen is het voor veel van de mensen
niett meer helder van welke lo zij afkomstig zijn. Ook zijn de aantallen leden van
dezee stammen in vergelijking niet de aantallen Saramaccaners en Aucaners, klem.
Daaromm is ervoor gekozen om bij de Paramaccaners, de Matuaners, de Alukoe en
dee Kwinti niet met de verdeling in lo te werken, maar twee kenners van de traditionelee erfrechtelijke cultuur te interviewen. Zie voor de lijst met respondenten bijlagee 3.
Velee Marrons verstaan het Nederlands slecht en zelf ben ik hun taal niet machtig.
O mm in eerste instantie een beeld te krijgen van de erfrechtelijke structuur heb ik
interviewss afgenomen bijgestaan door leden van die gemeenschap die als tolk optraden.. Nadat duidelijk was geworden dat de Marrons m hoofdlijnen één ertrechte-

C i n n oo 2 n d ] , p. 32.
K.mibell <.\ M K K J V 2<><>3. p. 4 2 - 4 4 .
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lijkee structuur hebben, heb ik de medewerking gevraagd van mensen uit hun samenlevingg om de interviews af te nemen. ^ De eerste helft van de interviews is op
dee band vastgelegd. Bij de andere helft zijn de vragenlijsten door de interviewers
ingevuld. .
Dee intormatie van de Caraïben is verkregen door interviews af te nemen van de
voorzitterr van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden (VIDS) " en de voorzitterr van de Vereniging van inheemse Vrouwen "'Sanomaro Esa" , beiden Caraïben.
Binnenn de respectieve verenigingen was voorafgaand aan de interviews dit onderwerpp besproken .
/ : .. Hoe analyseer ik mijn data?
Dee statistische techniek die gebruikt wordt bij de analyse van data is onder meer
afhankelijkk van de probleemstelling en van het feit of het om een steekproef of een
populatie-onderzoekk gaat. s Ik heb naast de interviews die ik zelf heb afgenomen,
dee cassetteopnames beluisterd en de vragenlijsten doorgenomen. Ik heb steeds één
vraagg genomen en naar alle antwoorden op die ene vraag geluisterd of gekeken.

G.G. Hoc rapporteer en evalueer ik mijn onderzoek?
Dee verkregen intormatie is in de verschillende hoofdstukken (3 en 4) van dit proefschriftt verwerkt. Hierdoor is op de vragen van de probleemstelling voor het veldonderzoekk na analyse van de enquête formulieren een antwoord gevonden, zodat
dee hoofdlijnen van het traditionele huwelijksvermogensrecht en het erfrecht van de
Marronss en Caraïben, beschreven konden worden.
Tijdenss het onderzoek is gebleken dat er onder de Marrons behoefte is aan meer
wetenschappelijkk onderzoek en vastlegging van verschillende aspecten uit deze samenleving.. Een opmerkelijk feit is het gegeven dat vooral onder de Marrons die
langeree tijd in Paramaribo gewoond hebben, de behoefte is ontstaan om via het
Marron-erfrechtt ook van hun vader te kunnen erven. Deze behoefte aan onderzoekk en schriftelijke vastlegging zal onder andere door een steeds betere scholing
vann de Marrons door hen zelf ingevuld worden.

D ee interviews zijn afgenomen d o o r studenten rechten in liet laatste jaar van h u n opleiding I..V1.
D u r i n n i ee en H. J.ibini en d o o r K. R a v c n b e r g die m e e g e w e r k t heeft aan de vertaling win het
O u d ee testament van de bijbel naar het Aucaans.
Inn het gesprek op 1 m a a n 2<" *4 met K. Pane, \ o o r z i t t e r win v o o r n o e m d e vereniging, is naar
vorenn g e k o m e n dat ook bij de andere Indiaanse stammen de vererving o p dezelfde basis geschiedtt als bi) de ('araïben.
H .. Vreedzaam- [oeroeja, voorzitter win de v r o u w e n v e r e n i g i n g S a n o m a r o F.sa. heeft op IS februarii 2(i(iJ aangegeven dat d o o r o.a. het contact win de Indianen met de stad het traditionele
ertreehtelukee systeem win de C 'araïben .i.ui het veranderen is.
H.urdaa tS C o e d e l'JW. p, 2l>.

V) V)

H o O h D S ll I K I

1.. Betrouwbaarheid van her onderzoek
Voorr de berekening van het significante cijfer van dit onderzoek, waardoor de
vraagg beantwoord wordt of het gevonden resultaat op toeval berust ot niet zijn er
verschillendee tommies. ' Uitwerking en toepassing van deze tommies valt erg buitenn mijn expertise en buiten de doelstelling van dit proefschntt. Als echter gekeken
wordtt naar het gevonden resultaat blijkt dat bij het onderzoek in slechts 2 van de
7<SS interviews (2,n "n) bij de Marrons de verdeling anders heeft plaatsgevonden dan
hetgeenn in de hoofdlijnen in de hoofdstukken 3 en 4 is aangegeven. De kans dat
hett gevonden resultaat op toeval berust acht ik hierom klein.
§§ 6
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Dee wetenschap spreekt niet zoals, ideaal zou zijn. met één stem. In een juridisch
werkk met een sociologisch aspect zoals deze, zijn er dan ook verschillende ideeën
overr de thcoretisch-inhoudelijke vragen (gaat het om gedragingen of nonnen?),
overr methodologische vragen en tenslotte over praktisch-pohtieke vragen (speelt
hett willen verbeteren van de situatie van de mensen een rol?). Deze meningsverschillenn spitsen zich vooral toe op methodologische kwesties. Over hoe men aan
theoretischee inzichten komt bestaan geen bindende methodologische regels. s " De
theoretischee inzichten worden beïnvloed door het juridisch handelen dat weer beïnvloedd worcit door het rechtspluralisme. Rechtspluralisme kan gedefinieerd wordenn als de situatie waarin handelen wordt geregeld door meer dan één normenstelsel. .
Bijj rechtspluralisme wordt wel eens gekomen tot het maken van vergelijkingen.
Voordatt vergeleken kan worden, moet eerst een overzicht van de feiten gegeven
worden. .
Volgenss de kritisch rationalisten, een van de drie belangrijkste stromingen m de
Nederlandsee rechtssociologie, v kunnen feiten niet rechtstreeks worden waargenomen.. Alle waarneming veronderstelt volgens hen een theorie. Kennis van de werkelijkheidd bestaat uit theorieën die getoetst dienen te worden. De toetsing kan niet
plaatsvindenn via verificatie. Het enige dat mogelijk is. is om vast te stellen in hoeverree de theorieën in strijd zijn met de werkelijkheid. Het is niet de bedoeling zoals
datt bij het positivisme als rechtssociologische stroming het geval is, dat de theorieën
diee gepresenteerd worden en de vergelijkingen die gedaan worden een algemene
theoriee zijn over het recht die elke vorm van rechtsgedrag kunnen voorspellen en
verklaren. v>> Na verscheidene discussies over en bestudering van de methoden en
techniekenn win onderzoek is mij duidelijk geworden dat de rechtssociologen die

Raardaa \ ( i o e d c l ' W . p. 22N-23I.
V a k g r o e pp Rechtsfilosofie. Rechtssociologie en Reclitsmformatica \'>'>2. p. I l l ; Wester W 3 . p.
13.' '
Cnttitss l ' J ' P . p. 3 1 .
V a k g r o e pp Rechtsfilosofie. Rechtssociologie en Rechtsinromi.itica ]t)i)2. p. I l l : Korrel <!\ K a n i str.ii l ' ^ I , p. 133. I )e andere stromingen zi]n het symbolisch ïnteractionisine en de kritische
theorie. .
'tt Hart e.a. \l)')S. p <)<): Vakgroep Rechtsfilosofie. Rechtssociologie en R c c h t s m t o m i a t i c a \')')2,
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mijj de methode en technieken van onderzoek bijgebracht hebben het positivisme
alss rechtssociologische stroming 4 aangehangen hebben. Anders dan momenteel in
Surinamee nog gangbaar is, is de stroming van het positivisme, waarin ik ben opgegroeid,, in Nederland grotendeels verlaten. S:1 Mijn visie op het sociologisch aspect
vann het onderzoek is door het contact met de Marrons en de Inheemsen en door
dee literatuur beïnvloed. Vanuit het positivisme zou het bijvoorbeeld voor de hand
hebbenn gelegen om bij de rechtsvergelijking het recht van de Marrons en de Caraïbenn in "rechtsregels" te gieten. De toonaangevende hedendaagse rechtssociologen
enn rechtsantropologen daarentegen zijn van mening dat dit niet de juiste weg is:
regelss in het traditionele recht geven veeleer aan "wat in den regel gebeurt, dan
watt in den regel moet gebeuren'"*'1 of wordt gesteld dat: "Tn discrihe the usual practicaca in this fashion, as if they were hues, is itself a distortion'1 . v Sterker n o g zeggen zij dat
err sprake is van een "valse" vergelijking als het ander recht in rechtsregels gegoten
enn vergelijken wordt alsof het hetzelfde is, doordat er een illusie leeft van een
scherp,, zwart-wit contrast tussen de verschillende rechtsstelsels.ss T o c h moet juridischee plurariteit, waarbij lokaal en nationaal recht samengaan gezien worden als een
sleutelconceptt in de postmoderne visie op het recht, zij het dat verschillende
rechtssystemenn als verschillende landkaarten zijn met verschillende maatstaven, verschillendee manieren van projecteren en centreren en dat de verschillende rechtssystemenn verschillende systemen van symbolisatie hebben. y ' Ik ben wel evenals Moore
dee mening toegedaan dat hierbij in het oog moet worden gehouden dat de link
tussenn recht en cultuur steeds centraler komt te staan en dat daardoor vanuit verschillendee cultuurpatronen naar het recht gekeken moet worden/" 1 O m echter de
anderee cultuur beter te begrijpen is het nodig na te gaan of de begrippen en de invullingg ervan dezelfde zijn. Multidisciplinair (antropologisch/sociologisch — juridisch)) onderzoek, gedaan door sociologen e n / o f antropologen die een van de drie
belangrijkstee rechtssociologische stromingen aanhangen, zou een uitkomst moeten
biedenn en tot een ander resultaat kunnen leiden. Hoewel dit onderzoek tussen
19499 en 1999 meer dan voorheen is gedaan, is het proces waarbij het gezocht
wordtt naar een evenwicht tussen de invloed op het recht van de politieke macht
aann de ene kant en de cultuur aan de andere kant nog gaande."
Gezienn het feit dat dit werk een juridisch werk met een sociologisch aspect is wordenn wel hoofdlijnen weergegeven, zonder dat gepretendeerd wordt dat elke vorm
vann (rechts)gedrag voorspeld en verklaard wordt. Wel wordt bedoeld dat het b e schrevenn gedrag in de nteestc gevallen toegepast wordt.
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"t Hart ca. ] WK, p. W; V,iki;roep Rechtsfilosofie, Rechtssociologie en RcchtsintonmtKa llW2,
p.. 1 1 1.
Wester 1'W.S. p. 14: Vakgroep Rechtsfilosofie. Rechtssociologie en Rechtsinfonmtica 1*W2. p.
III. .
Bench-Beckmann IW3, p. IS.
Scott IWH. p. 34.
(intFits IW2, p. M.
Mem- ]W2. p. 35S.
Mem- 1W2. p. 3o(i.
Moore IW4. p. 33.

Hoofdstukk 2
D ee v e r h o u d i n g tussen het Marron-erfrecht en het Surinaams
recht t
§§ 1
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Nadatt de Marrons van de plantages gevlucht waren en zich in stammen gegroepeerdd hadden, ontstonden tussen hen en de Centrale Overheid gevechten die er
uiteindelijkk in resulteerden dat er vredeseontracten gesloten werden. Deze vredescontractenn bevatten bepalingen die de verhouding tussen de Centrale Overheid van
Surinamee en de Marrons regelden. Ze bevatten ook aanknopingspunten over de
bevoegdhedenn en rechten van de Marrons. Naast de bepalingen in de contracten
wass er een hele periode een feitelijke situatie waarbij de Centrale Overheid van Surinamee weinig gezag in het binnenland uitoefende en de Marronbestuurders hun
vann het geldend recht afwijkende regels konden toepassen.' 2 In deze periode die
begonn bij het ontstaan van de stammen, verder liep tot de afschaffing van de slavernijj in Suriname in 1 8 6 3 " en eindigde bij de eerste grote ontsluiting van het binnenlandd vanwege de bouw van het stuwmeer in 1963-1964, heeft het recht in de
Marrongemeenschapp zich verder kunnen ontwikkelen zonder beïnvloeding van het
rechtssysteemm dat wettelijk voor geheel Suriname geldt. Pas na de ontsluiting van
hett binnenland en de trek van Marrons naar Paramaribo begonnen velen van hen
tee beseffen dat zij onderdeel waren van een staat waarbinnen andere regels golden
dann de regels die zij en hun voorouders honderden jaren toegepast hadden. Wat is
dann de verhouding tussen het Surinaams recht en het Marron-erfrecht, gezien tegenn deze achtergrond? O m deze vraag te beantwoorden zullen achtereenvolgens de
contractenn gesloten tussen de Centrale Overheid en de Marrons bekeken worden,
waarnaa het Marron-erfrecht in relatie tot de formele rechtsbronnen (het verdragenrecht,, de wet, het gewoonterecht en de jurisprudentie)' 4 van het Surinaams recht
wordtt gebracht. O o k wordt nagegaan of sprake is van schending van grondrechten
vann de Marrons vanwege de plaats die het Marron-erfrecht binnen het Surinaams
systeemm inneemt.

'--

,, ,,

'
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In art. ] ] en 13 van het verdrag v.m IS september 1762 gesloten met de Saramaccancrs is deze
bevoegdheidd van de Saramaccaners vastgelegd. Ruim 2nd jaar hierna is in een resolutie van de
Surinaamsee gouverneur van 5 april \')24 aan de gezagsdragers van de Saramaccancrs opgelegd
omm overtredingen van de Surinaamse wet onmiddellijk ter kennis te brengen van de (louvernementsseeretans. .
Emancipatiewct van 16 april 1863. C U . 1863.'-».
Poortiuga 1(W8. p. 17-18; Cliteur IW6, p. 31-46. De opsomming \\m rechtsbronnen is met
naarr rangorde gemaakt: de plaats van het verdrag is afhankelijk van het in dat land geldend systeemm ('monistisch ot dualistisch).
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Dll r O N T R A C I L N GESLO I I N TUSSEN I )E O E M KALE O V E R H E I D EN DE
MARRONS S

.-1.. De inhoud van de contracten
Vanwegee het verschil in aantallen, ongeveer zeventienduizend Saramaceaners en
veertienduizendd Aucaners tegenover minder dan twaalfhonderd mensen van elk
vann de vier andere stammen en het teit dat de contracten met de andere stammen
afgeleidd zijn win de contracten niet de Saramaceaners of Aucaners. zullen m onderstaandd stuk de contracten gesloten met deze twee grote stammen bekeken worden.
Tussenn de Centrale Overheid van Suriname en de Marrons werden de volgende
contractenn gesloten:
-- O p 1<> oktober 1760 met de Aucaners;
-- O p IS september 17(>2 met de Saramaceaners;
Dezee contracten werden herzien en opnieuw getekend t.w.:
-- O p 13 december 1 <S35 met de Saramaceaners
-- O p 25 maart 1837 met de Aucaners.'^
Alss de vredescontracten die gesloten zijn tussen de Marrons en de koloniale overheidd bekeken worden, zien we dat het recht verstrekt door de koloniale overheid
aann de Marrons inhoudt:
Hett recht op behoud van geteelde landbouwproducten, verzamelde bos- en
houtproductenn en dergelijke.
Dee mogelijkheid voor de Marrons om gelimiteerd de plantages te bezoeken en
handell te drijven.
11 Xiartegenover stond dat:
11 )e Marrons weggelopen slaven zouden uitleveren aan de overheid;
Hett Grootopperhootd van de Marrons eerst een eed bij de Centrale Overheid
moestt afleggen voordat hij door haar erkend zou worden.
Qumtuss Boz"' schrijft over de contracten gesloten ter regeling van de politieke
verhoudingenn met de stammen dat de contracten slechts gesloten zijn met de bedoelingg om de gevechten te doen eindigen. Het enige recht dat de Marrons kregen
wass het formele recht op vrijheid binnen een aan hen toegewezen gebied. Voor de
erkenningg van de vrijheid werden vele verplichtingen aan de Marrons opgelegd,
(iaandewegg kregen de Marrons, bij wi|ze van gunst, toestemming van de overheid
omm buiten de hen aangewezen gebieden te komen, de grond te bewerken, hout te
kappenn en handel te drijven.

"'' I ihvrm lv;ii, p. ]*)-2\\.
"" Qumtus lio/ ]'>su. p. ;0(»-.\V
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Inn de contracten met de stammen is opgenomen dat de opperhoofden gehouden
waren: :
""voor""voor zover zij in hun lattd zijn recht te spreken.'"'
Ikk merk op dat in de contracten de cumulatieve voorwaarden voor de toepassing
vann het Marron-recht zijn:
Hett louter onder elkaar zijn van de Marrons en
Hett feit dat de Marrons verblijven in hun woongebieden in het binnenland.
Voorr wat de toepassing van het Marron-recht betreft moet een onderscheid gemaaktt worden tussen twee situaties: één waarbij de Marrons in hun woongebieden
zijnn en één waarbij zij niet in hun woongebieden zijn. Zijn zij in hun woongebied
enn gaat het om een kwestie tussen twee Marrons dan geldt het Marron recht. Zijn
zijj in hun woongebied en gaat het om een kwestie tussen hen en een vreemde dan
moett nagegaan worden welk recht toegepast moet worden. Zijn de Marrons niet
inn hun woongebied en betreft het een kwestie tussen twee Marrons, dan geldt volgenss hun regels ook het Marron recht. Zijn de Marrons niet in hun woongebied en
betrettt het een kwestie tussen hen en een vreemde, dan moet volgens hen ook nagegaann worden welk recht geldt. Het blijkt dus dat indien het gaat om een kwestie
tussenn Marrons, volgens de Marrons zelf altijd hun regels gelden ongeacht het
woongebiedd van de betrokken partijen. Dit beginsel passen zij toe ondanks het feit
datt de gesloten contracten het niet aangeven. Volgens het Marronrecht heeft de
granmann van de stam namelijk jurisdictie over de stamgenoten onafhankelijk van de
plaatss waar zij zich bevinden. Deze regel vertoont een overeenkomst met het personeell statuut dat in artikel 8 van de Surinaamse Wet Algemene Bepalingen''* is
neergelegdd (dit komt overeen met artikel 6 van de Nederlandse Wet Algemene
Bepalingen).. Hierin wordt het personeel statuut omschreven als de regeling betreffendee de rechten, de staat en de bevoegdheid van personen, die zo nauw verband
houdenn met de mens dat zij hem overal volgen, ook bij verblijf in het buitenland.
Doorr dit artikel dat van toepassing is op alle ingezetenen van Suriname, vallen de
ingezetenenn onder de Surinaamse wetgeving bij verblijf in het buitenland. Artikel 6
vann voornoemde wet geeft aan wie onder ingezetenen worden verstaan: Nederlanderss ( lees: Surinamers). die inwoners zijn van Suriname, Nederlanders en vreemdelingenn die in Suriname gevestigd zijn overeenkomstig de toelatmgsvoorschriften
vann het Surinaams Toelatingsbesknt 1938.'"' De Surinaamse wetgeving en het Marronrechtt geven dus beide aan dat er jurisdictie is over de land- of stamgenoten onafhankelijkk van de plaats waar zij zich bevinden, zij het dat de Surinaamse wetgever
enigee modificering in de jurisdictie heeft aangebracht.
Dee vraag of de contracten tussen de Marrons en de Centrale Overheid de status van
internationalee verdragen of van overeenkomsten van nationaal recht hadden, staat

Artikell 1 1 en 13 van het verdrag van IS september !7f>2 gesloten niet de Saramaecaners.
Wett van 23juli i'MS. G.B. D45 no. 12.
( U i .. 1<J3« no. <)2.
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terr discussie1"" en verdient nader onderzoek. De vredescontracten die in de achttiendee eeuw tussen de Marrons en de Centrale Overheid gesloten zijn, worden h e denn ten dage door afstammelingen van de Marrons niet gezien als afspraken gemaaktt tussen de overheid en haar burgers, maar als verdragen waaraan de Marrons
hett zelfbeschikkingsrecht ontlenen. 1 " 1 De afstammelingen van de Marrons zien o n dersteuningg in hun strijd om erkenning van het zelfbeschikkingsrecht door de ontwikkelingenn op het internationale vlak, waarbij de inheemsen en tribale volken
hunn rechten internationaal 1 " 2 en uiteindelijk nationaal vastgelegd willen zien worden. .
Dee discussie over de rechten van inheemsen en in stamverband levende volken en
daarmeee samenhangend de discussie over de status van de tussen de overheid en
Surinaamsee Marrons gesloten vredescontracten 1 " 1 zal zich voortzetten. In dit onderzoekk zal ik vanwege de nog gaande zijnde discussie over de status van de gesloten
overeenkomsten,, praten over de gesloten contracten. Deze contracten geven volgenss mij wel duidelijk aan dat het Marronrecht in elk geval toegepast mag worden
tussenn de Marrons als zij in hun woongebieden zijn.
B.B. De woongebieden van de Marrons
Elkee Marronstam heeft in het binnenland van Suriname een gebied ciat hij op basis
vann "ontdekking" e n / o f "eerste vestiging" heeft weten te bemachtigen. Dit houdt
inn dat een stam die zich als eerste in een streek vestigde, of de streek "ontdekte" de
helee streek tot zijn gebied rekende. Bij zo4i "ontdekking" liet de "ontdekker" zoveell mogelijk tekens achter opdat iemand die na hem het gebied betrad, kon zien
datt het al "ontdekt" was. De verdeling van het stamgebied onder de verschillende
lo,, bee, mamapikin's en oso's heeft op dezelfde manier plaatsgevonden. 1 " 4
Dezee wijze van m "bezit" name van een grondgebied dat reeds aan een ander toebehoort,, lijkt op de verkrijging van eigendom door verjaring, zij het dat het uitgangspuntt hierbij de door de Centrale Overheid verleende zakenrechtelijke titel op
dee grond is. Het grondgebied ligt in Suriname waardoor gekeken moet worden
naarr het artikel in het SI3W hieromtrent (art. 1984):
DieDie te goeder trome, en uit kracht van een wettige titel, een onroerend goed, een rente oj
enigeenige andere, aan toonder niet betaalbare, itischuid verkrijgt, bekomt daarvan de eigendom,
bijbij wege van verjaring, door bezit van twintig jaren. Die te goeder trouw het bezit heeft gedurenderende dertig jaren, verkrijgt de eigendom, zouder dat hij kan worden genoodzaakt zijn titel te
tonen." tonen."

•'••'• Kambel & MacKay 2<H)3, p. 44-D7.
'''' Dikan ]')')'): Misiedjan 1!>'>!S. Deze werken, geschreven door Marrons zeil. hebben als uitgangspuntt bet zelfbeschikkingsrecht van de Marrons.
Ziee hieromtrent de VN Ontwerp Declaratie inzake rechten win Inheemsen, de IL.O. conventiee no. K)K.
^' ^ Zie in dit verband ook: Kolt'2'ion.
•** Pakosie ]'>i)2. y>. S3.
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Voorr verkrijging van eigendom door verjaring is op grond van artikel 1VH4 SliW
nodigg dat:
-- De verkrijger te goeder trouw is;
Err mag mijns inziens vanuit worden gegaan dat de weggelopen slaven niet wistenn dat het binnenland van Suriname aan de Centrale Overheid van Suriname
toebehoorde.. Het binnenland werd gezien als een stuk niemandsland, waar jij j e
alss mens goed kon verbergen. Het tropisch regenwoud was haast ondoordringbaar.. Het was de plaats waar ontevreden slaven naar toe trokken en de blanke
meesterss weinig toegang hadden.1""1
Dee grond verkregen moet zijn uit kracht van een wettelijke titel;
Wass de ontdekking en in "bezit" name van het gebied door de Marrons in de
zeventiende,, achttiende en negentiende eeuw een wettige titel voor eigendomsverkrijgingg van onroerend goed? Volgens Kambel""' bestaat het recht van
dee staat Suriname op de grond uit een publiekrechtelijk en een privaatrechtelijk
aspect.. Het privaatrechtelijke aspect heeft betrekking op het kust- oi plantagegebiedd waar de staat privaatrechtelijke eigendomsrechten kan traceren die zijn
gebaseerdd op eerdere uitgiften aan kolonisten, of gronden waarover de staat
zichzelff een titel heeft gegeven. Het publiek domein omvat de gronden die aan
niemandd toebehoren en waarover de staat slechts rechtsbevoegdheid (jurisdictie)
enn beschikkingsbevoegdheid heeft. O p de gronden van de Marrons en alle
grondenn die onvoorwaardelijk zijn vervreemd van zowel het privé als het p u bliekk domein zijn privaatrechtelijke eigendomsrechten van toepassing, waar
geenn enkel recht van de staat op rust en die slechts ondergeschikt zijn aan de
wettelijkk omschreven bevoegdheid van de staat zoals het recht van onteigening
enn aan de wetgevende bevoegdheden van de staat zoals omschreven en beperkt
doorr de grondwet en internationale mensenrechten. Quintus Bosz" daarentegenn is de mening toegedaan dat de Inheemsen en Marrons moeten aantonen dat
hunn gronden beheerd zijn en een eigenaar kennen. D e staat zou deze gronden
dann opnieuw aan hen kunnen uitgeven.
Hett bezit dertig jaren moet hebben geduurd, waardoor degene die verkregen
heeftt niet genoodzaakt kan worden zijn titel te tonen.
Doorr het weinige contact tussen de Marrons en de rest van Paramaribo gedurendee meer dan vier eeuwen is de duur van dertig jaar die nodig is voor de verkrijgendee verjaring, vele malen overschreden.
Daarr in de contracten over de woongebieden van de Marrons gesproken werd, ga
ikk ervan uu dat ten tijde van het sluiten van de contracten de Marrons er reeds enigee tijd verbleven en de Marrons zelf en de Centrale Overheid geaccepteerd hadden
datt die gebieden tot hun woongebieden behoorden. Deze acceptatie is waarschijn-

Vann LILT t ( / 7 l , p. 42.
Kambdd c\ VLKK.LV 2<I<)3. p. 2S-3i>.

Quintu*.. lio^z 1'>54, p. 3~n
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lijkk door de Marrons gezien als acceptatie van de eigendomsrechten die zij op de
grondenn van hun woongebieden hadden.
Inn Latijns-Amenka is dit probleem waarbij door verschillende groepen (eigendoms)
rechtenn op de grond geclaimd worden, niet vreemd. De historie van het gebied laat
zienn dat bij de bezetting van land het veelal niet geheel duidelijk is geweest volgens
welkee regels de bezetting heeft plaatsgevonden.'" s
CC De toepassing van de contracten
Dee koloniale overheid kwam de met de Marrons gemaakte afspraken over het gebruikk van hun woongebieden na door sinds het einde van de achttiende eeuw bij
hett uitgeven van vergunningen en permissies voor houtkap speciale bepalingen
voorr Inheemsen en Marrons te maken. In de uitgegeven tijdelijke concessies en
gunningenn stonden beschermingsclausules. 1 '' Deze beschermingsclausule voor Inheemsenn en Marrons is in artikel 41 lid la van de Wet Bosbeheer" 11 ook opgenomen: :
"De"De gewoonterechten van de in stamverband levende boslandbewoners in hun dorpen, nederzettingenzettingen en kostgronden blijven zoveel als mogelijk geëerbiedigd."
Inn artikel 41 lid lb staat verder:
AlsAls deze gewoonterechten worden overtreden mogen de traditionele autoriteiten een klacht
indienenindienen bij de president. "
Regelmatigg werden aan de grootopperhootden van de Marrons door de gouverneurss geschenken gezonden indien zij zich hielden aan de bepalingen neergelegd in
dee contracten. In 1857 is gestart met het verstrekken van een maandelijkse toelage
aann het grootopperhootd van de Aucaners. Ook is door de Centrale Overheid toen
dee instructie gegeven dat de Marrons hun eigen opperhoofden en hoofden kozen
diee slechts de goedkeuring behoefden van de Centrale Overheid. 1 "
O pp civielrechtelijk gebied heeft door de Surinaamse rechter (nog) geen limitering
plaatsgehadd van de bevoegdheid van de Marron granman om in het gebied vallende
onderr zijn jurisdictie recht te spreken. Op het strafrechtelijk gebied heeft door de
Surinaamsee rechter wel limitering van de bevoegdheid van de toepassing van het
Marronrechtt plaatsgehad. Er zijn namelijk botsingen tussen de twee strafrechtelijke
svstemenn geweest die geresulteerd hebben m twee vonnissen van het Hof van )ustitiee van Suriname. 112 De verdachten zijn aan de hand van het Surinaams strafrechtssysteemm en niet volgens de traditionele regels van de Marrons veroordeeld hoewel
hett om een feit ging tussen Marrons, gepleegd in het woongebied van de Marrons.
'' ~ Joill's V)l)U. p. XJ).
'•'"''•'"' Van W i t h u i z e n 2<i(i5. p. 3<»-31.
1 1 11
S T B . 1W2. S().
•"•• Libretto W H . p. l l ^ 2 ( i .
H o tt van I n l i n e IS o k t o b e r 1l>3'> en H o f win |ii\titii' H> augustus \')<>~. ] Kve vonnissen zijn
besprokenn J o o r Waaldijk D ~ 5 . p. \- I.
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Inn het vonnis van 16 augustus 1967 was zelfs door de raadsman van de verdachte
aangevoerdd dat het Hot niet bevoegd was kennis te nemen van de zaak omdat de
Centralee Overheid de gezagsorganen m het binnenland strafrechtelijke bevoegdhedenn zou hebben gegeven. D e rechter besliste evenwel anders op grond van de bij
resolutiee van de Gouverneur-generaal van Suriname d.d. 5 april 1924 aan de gezagsdragerss van de Saramaccaners opgelegde verplichting om overtredingen van de
Surinaamsee wet onmiddellijk ter kennis van de Gouvernements-Secretaris te brengen.. Het Hot was derhalve bevoegd om kennis te nemen van de zaak.
§§ 3

D E B R O N N E N VAN H E T S U R I N A A M S R E C H T

Lettenn we op de bronnen van het positieve recht dan zien we dat tot de formele
rechtsbronnenn behoren: de wet, het gewoonterecht, de jurisprudentie en het verdragenrecht."" 11 Artikel 93 van de Nederlandse grondwet luidt:
BepalingenBepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar inhondhond een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt.^ maakt.^
Artikell 105 van de Surinaamse grondwet luidt:
BepalingenBepalingen van de in artikel 103 genoemde overeenkomsten, welke naar de inhoud een
iederieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt."
Daarr de Surinaamse en de Nederlandse grondwet op dit stuk vrijwel gelijkluidend
zijn,, geldt voor beide staten dat - voor zover het een ieder verbindende bepalingen
betreftt - de monistische opvatting geaccepteerd is. Bij de bepalingen die zich niet
lenenn voor directe werking, is een transformatiewet nodig om deze van toepassing
tee laten zijn binnen de nationale rechtsorde. 114 Vanwege de in Suriname heersende
monistischee opvatting zal eerst de verhouding tussen het Marron-erfrecht en het
internationaall recht, de door Suriname geratificeerde verdragen, behandeld worden,, waarna de verhouding tussen het Marron-erfrecht en het Surinaams recht
volgt. .
§§ 4

H E T M A R R O N - E R F R E C H T EN H E T V E R D R A G E N R E C H T

A.A. Grondrechten van de Marrons
Eenn bron van recht is het verdrag. Suriname is sedert 1966 partij bij het Internationalee Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten en het Internationale Verdrag
inzakee Economische, Sociale en Culturele Rechten.
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Poortmga 1WX. p. 17-IS; Cliteur 1WC p. 31—\<>. De opsomming van rechtsbronnen is met
n.urr rangorde gemaakt: de plaats win het verdrag is afhankelijk van liet in dat land geldend systeemm (monistisch ot dualistisch).
Cliteur 1WC p. 45-4f>.
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Eenn van de voornaamste rechten waar de Marrons zich op beroepen is het zelfbeschikkingsrecht. 1 '^^ Het zelfbeschikkingsrecht valt onder artikel 1 van het B U P O
verdragg en artikel 1 van het E S O C U L verdrag.
"Zelfbeschikking"" kan worden omschreven als het vermogen van een individu of
vann een volk of staat om zijn eigen normen te bepalen en overeenkomstig die
n o n n e nn te handelen.'"' Een scherpere definiëring van het zelfbeschikkingsrecht
vindenn w e echter in ILO conventie no. 169."
Artikell 7 lid 1 van dit Verdrag spreekt over het zelfbeschikkingsrecht van de Inheemsee en tribale volken: " dat de betrokken volken het recht dienen te hebben zelf te beslissenslissen waar hun prioriteiten zijn in het ontwikkelingsproces, waar dit van invloed is op hun
leven,leven, hun overtuigingen, instellingen en geestelijk welzijn en op het land dat zij bewonen of
anderszinsanderszins in gebruik hebben en dienen voorzover mogelijk zeggenschap te hebben over hun
eigeneigen economische, sociale en culturele ontwikkeling, Bovendien dienen zij deel te nonen aan
dede formulering, uitvoering en evaluatie van plannen en programma's voor nationale en regionalenale ontwikkeling die hen rechtstreeks raken. " De artikelen 25 en 27 verwijzen hier ook
naar. .
Naastt het zelfbeschikkingsrecht definieert dit Verdrag ook wie tot de inheemsen en
tribalee volken behoren:
Lidd 1 onder a: in stamverband levende volken in onafhankelijke landen wier, sociale culture
enen economische omstandigheden hen onderscheiden van andere delen van de nationale gemeenschapmeenschap en wier status geheel of gedeeltelijk wordt geregeld door hun eigen gewoonten of
traditiestradities of door bijzondere wetten of voorschriften;
Lidd 1 onder b: '* l 'olken in onafhankelijke lauden, die als inheems worden beschouwd wegensgens hun afstamming van de volkeu die het land of een geografisch gebied waartoe het land
behoort,behoort, bewoonden op het tijdstip waarop het werd veroverd of gekoloniseerd of waarop de
huidigehuidige grenzen van de staat werden vastgelegd en die, ongeacht hun wettelijke status, sommigemige of al hun eigen sociale, economische, culturele en politieke instellingen hebben behouden

Lidd 2: " Het gevoel inheems te zijn ofte behoren tot een stam dient te worden aangemerkt
alsals fundamenteel criterium om re bepalen op welke groepen de bepalingen van dit verdrag van
toepassingtoepassing zijn."
Uitgaandee van het verschil tussen inheemse en tribale volken en de criteria die in
dee definities gegeven zijn, kan gesteld worden dat de Marrons van Suriname tot de
tribalee volken gerekend kunnen worden en de Caraïben van Suriname tot de Inheemsee volken".
iSS

Dikan 2oi»3, p. 21: Kambel c\ MacKav 2<>i>3, p. lo(>-Uö.
'' Morales l'W4. p. 43.
;
"" Verdrag betreffende Inheemse en in Stamverband Levende Volken in Onafhankelijke Landen
(Verdragg nr. 1<V> aangenomen door de Internationale Arbeidseonterentie m haar zesenzeventigstee zitting), (ienéve, 27 juni 1'WJ.
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Gezienn het belang van ILO conventie no. 169 voor de Marrons en Inheemsen is
hett jammer dat Suriname dit verdrag nog niet heeft geratificeerd. Gezien het feit
datt de Marrons zich bij de laatst gehouden verkiezingen in Suriname in mei 2005,
gebundeldd hebben in politieke partijen en regeermacht verkregen hebben, is het te
verwachtenn dat voortvarend gewerkt zal worden aan de ratificatie van dit verdrag.
Economische,, sociale en culturele rechten zijn neergelegd in de artikelen 22 tot 28
vann de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het meest vergaande
socialee recht is het recht op een adequate levensstandaard zoals neergelegd in artikel
255 van de Verklaring. Dit artikel geeft aan dat een ieder recht heeft op een levensstandaardd die passend is voor zijn of haar welzijn en dat van de familie. Dit algemenee recht impliceert het recht op voedsel, kleding, huisvesting, gezondheidszorg en
noodzakelijkee sociale voorzieningen. De economische rechten beogen mensen een
economischee basis te bieden oor een menswaardig bestaan. Het oudste economischee recht is dan het recht op eigendom, welke vernield staat in artikel 17 van de
Verklaring.. Tegenwoordig wordt de economische basis voor een menswaardig b e staann niet in de eerste plaats, or niet alleen geboden door eigendom, maar ook door
hett hebben van werk, aangenomen dat het werk aan bepaalde voorwaarden voldoet.. Het tweede economisch recht, het recht op werk, is verwoord in artikel 23
enn 24 van de Verklaring. Het recht op sociale zekerheid genoemd in artikel 25 van
dee Verklaring, kan ook als een economisch recht gezien worden.
Artikell 27 bevat de culturele rechten. Deze rechten behelzen meer het recht om
deell te nemen aan het culturele leven van een genieenschap, het recht om te genietenn van kunst en deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten
daarvann en het recht op de bescherming van de geestelijke en maatschappelijke belangenn voortvloeiend uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk dat
iemandd heeft gecreëerd. Daarnaast is het recht op onderwijs neergelegd in artikel
26.. " s
Dee Marrons ontberen verschillende bijzondere regelingen inzake de economische,
socialee en culturele rechten zoals het collectieve recht op eigendom, het gebruik en
hett vredig bezit van hun traditionele gronden, territoria en hulpbronnen; het recht
omm vrijelijk te beschikken over hun natuurlijke hulpbronnen en om verzekerd te
zijnn van hun bestaansmiddelen.'''' Hoewel de Marrons op Surinaams grondgebied
wonen,, blijkt dat zij ander recht hebben en toepassen dan de rest van Suriname en
blijktt verder dat hun grondrechten ook door de overheid geschonden worden. In
hett hierna volgend stuk zal nagegaan worden wat de plaats van het Marron(erfjrechtt binnen het Surinaams rechtsbestel is en op welke wijze de grondrechten
afgedwongenn kunnen worden. Alvorens deze vragen te beantwoorden, zal eerst
aangegevenn worden wat grondrechten precies zijn.

Buitenwegg 2nnl. p. (S3-f>6.
K.imbell & MacKay 2l il 13. p. 1 58-1 r> 1.
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B.B. Mensen- of grondrechten
Dee thematiek van mensenrechten kan vanuit verschillend perspectief benaderd
worden. 1 - "" Mensenrechten zijn, vanuit een juridische hoek bezien, rechtsnormen
diee strekken tot en fundamenteel zijn voor de ontplooiing van de mens. Het gaat
omm regels van behoren, berustend op ethische overwegingen die in beginsel door
middell van het recht gehandhaafd kunnen worden.'~' Men zou vier soorten rechtenn kunnen onderscheiden: door de manier waarop we in het alledaagse spraakgebruikk een beroep op rechten kunnen onderkennen:
1.. subjectievee rechten
2.. constitutionele rechten
3.. morele "rechten"
4.. grondrechten.
1.. Subjectieve rechten
O pp dit niveau wordt verwezen naar het positiefrechtelijk systeem, waaraan we
rechtenn ontlenen. Zoals ingeval in een relatie tussen een opdrachtgever en een o p drachtnemerr ingeval de laatste zijn verplichtingen niet nakomt, er sprake kan zijn
vann wanprestatie van de opdrachtnemer.
2.. Constitutionele rechten
Dezee rechten hebben een speciale status gekregen en zijn vastgelegd in de grondwett en in verdragen. Het gaat om rechten die toekomen aan de burger, maar die
vann meer fundamentele aard zijn dan de gewone rechten die hij aan de alledaagse
wetgevingg ontleent.
3.. Morele "rechten"
Bijj deze rechten meent men ciat men een recht zou moeten hebben op grond van
morelee overwegingen. De wet kent dat recht echter niet toe. Een huwelijkspartner
diee overspel vermoedt, spreekt de ander dan aan met het argument dat hij "recht
heeftt op de waarheid".
4.. Grondrechten
Hett gaat hierbij om morele rechten die aan alle mensen toebehoren in alle maatschappijenn en die onvervreemdbaar zijn. Het gaat om rechten voor iedereen, overal
enn onder alle omstandigheden. 1 "

-'•• Meuwissen IV'JU, p. 9; Buitenweg 2<m!. p. 21-24: Van Wissen 1992. p. I.
'- :: Alkenu 1'Wi. p. ,V>.
;
--- Cliteur 1995, p. 7-li).
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Alss over mensenrechten wordt gesproken wordt gedoeld op de tweede categorie:
dee constitutionele rechten. Verschillende culturele en politieke factoren hebben ertoee geleid dat steeds meer rechten tot constitutionele rechten zijn verklaard. Dit is
eenn gevolg van een verandering in het denken over legitimiteit van het overheidshandelenn en er is sprake van een kwalitatieve uitbreiding van fundamenteel
recht.. - , De term mensenrechten wordt evenwel voor deze in de constitutie bevestigdee fundamentele rechten weinig gebruikt. Meer gangbaar is de benaming grondrechten.. Naast mensenrechten en grondrechten wordt ook de term burgerschapsrechtenn gehanteerd als aanduiding van fundamentele rechten, waarbij burgerschapsrechtenn gedefinieerd worden als fundamentele rechten die mensen als burgers van
eenn samenleving hebben. 1 " 4
CC De ontieikkeling van de grondrechten
Voorr de Tweede Wereldoorlog was het positivisme wijd en zijd verbreid: het recht
valtt samen met het formele recht. Door de verschrikkingen van de oorlog groeide
dee belangstelling voor de grondrechten en hun natuurrechtelijke oorsprong: iedere
menss heeft als mens aanspraak op bepaalde rechten. Dit kwam tot uiting in de
Universelee Verklaring van de Rechten van de Mens. geproclameerd op 10 decemberr 1^4S door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In deze Verklaringg wordt voor het eerst in de geschiedenis wereldwijd het bestaan van fundamentelee rechten erkend.12"1 De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, b e vatt rechten als het recht op vrije meningsuiting, recht op vrijheid van godsdienst,
hett recht op lichamelijke integriteit, het recht om niet gefolterd te worden of het
kiesrecht.. Daarnaast bevat de Verklaring ook nog rechten als het recht op sociale
zekerheid,, het recht op werk en het recht om deel te nemen aan het culturele levenn van een gemeenschap. In het internationale mensenrechtendiscours is het gebruikelijkk om twee soorten rechten te onderscheiden, burger- en politieke (I3UVO)VO) rechten enerzijds en economische, sociale en culturele (ESOCUL) rechten
anderzijds.. De burger- en politieke rechten worden ook wel aangeduid met de
termm klassieke rechten, terwijl voor de economische, sociale en culturele rechten
ookk de benaming sociale rechten gebruikt wordt. Tussen deze twee soorten rechtenn zijn er verschillen. Vandaar dat de twee categorieën rechten van het U V R M
verschillendd zijn behandeld en in twee verschillende documenten zijn uitgewerkt:
hett Internationale Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten en het Internationalee Verdrag inzake Economische. Sociale en Culturele Rechten. Naast de twee
genoemdee categorieën wordt tegenwoordig ook van een derde categorie s^esprokcn.. De gezamenlijke karakteristiek van de derde categorie rechten is nog onduidelijk.. Gezegd wordt dat zij gevormd wordt door de collectieve rechten. T o t deze
derdee categorie worden bijvoorbeeld gerekend rechten van inheemse volken. 12 ' 1

:
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D.D. De relativiteit van grondrechten
Dee eerder genoemde grondrechten vinden hun bestaansrecht in de bijdragen die zij
geachtt worden te leveren aan liet tot stand brengen ot in stand houden van relaties
tussenn overheid en individu. Reden waarom in beginsel voor elk grondrecht ten
minstee twee belangen kunnen worden aangewezen: het belang van het individu en
hett belang van de samenleving dat door de overheid wordt behartigd. Alle grondrechtenn zijn producten van steeds dezelfde belangen afweging. 1- De beide belangenn kunnen samenvallen, maar noodzakelijk is dat niet. ^ Het moderne concept
vann mensenrechten ziet deze rechten als subjectieve rechten ontleent aan hoger
recht,, vastgelegd in formele documenten, moeilijker wijzigbaar gemaakt door verschansing,, als toetsingsgrond voor de rechter en met universele strekking. "' O p dit
modernee concept van mensenrechten wordt van verschillende kanten kritiek uitgeoefendd onder andere door de cultuurrelativisten die de iiniversahteitpretentie van
dee mensenrechten betwisten. Zij wijzen op de noodzaak van tolerantie ten aanzien
vann andere culturen dan de westerse. Verder stellen de cultuurrelativisten dat een
vreemdee cultuur niet beoordeeld kan worden met behulp van de criteria van de
eigenn cultuur.1"1" Hierop wordt weer kritiek geleverd door te stellen dat het wel degelijkk mogelijk is een cultuur te beoordelen met de criteria van die cultuur zelf. '
O o kk wordt het moderne concept van de mensenrechten betwist door degenen die
stellenn dat mensenrechten zich op gespannen voet bevinden met democratie, o m datt toetsing van gewoon recht aan mensenrechten aan rechters grote bevoegdheden
verleentt en een inbreuk maakt op de democratie in de zin van gewone meerderheidsbeslissingen.. Hier tegenin kan gebracht worden dat voorafgaand aan het aannemenn van de constitutie een intensieve discussie heeft plaatsgevonden, waardoor
inn de grondwet de impliciete aanhankelijkheidbetuiging van velen gezocht moet
worden.. De grondrechten als zodanig zijn het product van een eeuwenlange cultiveringg en modificatie binnen een bepaalde rechtscultuur.' 1_ De mensenrechten idee
iss nog volop in beweging, w-aardoor er verschuivingen kunnen plaatsvinden. " In
dee toekomst zal er waarschijnlijk gekomen worden tot minder rechten, maar voor
meermeer betrokkenen, als gevolg van een kritische beoordeling van deze rechten. M De
relativiteitt van vooral de tweede en derde categorie grondrechten zou mijns inziens
inn de toekomst wel eens kunnen blijken.
/:.. Het afdwingen \'an de grondrechten
Scepticii van economische, sociale en culturele rechten zien Bupo-rechten als negatievee rechten die van de geadresseerden onthouding vragen. F.socul-rechten wordenn beschouwd als positieve rechten die van de geadresseerden concreet handelen
::

Storun.ins D'>3. p. 1 , -1 S.
N t o n n u n s IW.V p. VK M e n J e l t 2m>2, p. 4.
ClitL-ur \')')'K p. 41: A l k c n u ! W > . p. M>.
Ik-rtin^ i w n . p. ~ S - 7 C ClitL-ur \<>,){>, p. 4 1 .
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verlangen.. Bupo-rechten zijn duidelijk in wat ze van de pliehtdrager vragen: niets
doen.. Esocul rechten daarentegen zijn onduidelijk omdat ze positief handelen verlangenn en het niet duidelijk is wat het precies inhoudt. Het is ook evident wanneer
enn door wie Bupo-rechten zijn geschonden, terwijl van schending van Esoculrechtenn moeilijk kan worden gesproken.
Hett Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens (in het vervolg aangeduidd als: het Mensenrechtenhof) heeft een uitspraak over het zelfbeschikkingsrecht
vann de Inheemsen gedaan in de Miskito case met betrekking tot Nicaragua.
Inn deze zaak heeft het Mensenrechtenhof zijn oordeel gegeven dat de Inheemsen
geenn expliciet recht op zelfbeschikking hebben. Wel wordt de noodzaak van specialee bescherming erkend voor het gebruik van hun taal, het beleven van hun religie
enn in het algemeen alle aspecten gerelateerd aan het behoud van hun culturele
identiteit.'' 1 Hetzelfde zou gezegd kunnen worden over het zelfbeschikkingsrecht
datt de Marrons claimen. Indien er geen sprake is van een expliciet recht op zelfbeschikking,, kan mijns inziens verdedigd worden dat er sprake is van zelfbeschikking
alss sociaal grondrecht, waardoor onder bepaalde omstandigheden via de rechter of
vann de overheid de plicht kan worden afgedwongen om een bepaald resultaat te
verzekeren. .
O v e rr de Sociale grondrechten zijn er op het internationaal vlak verschillende uitsprakenn geweest waarbij door het Mensenrechtenhof in specifieke gevallen richtlijnenn zijn gegeven voor de toepassing van grondrechtelijke regels.' 36
Overr de derde categorie grondrechten, collectieve rechten van Inheemse volken,
heeftt het Mensenrechtenhof een uitspraak gedaan in de Awas Tingni z a a k ' v , waarbijj bevestigd is dat de gemeenschappelijke eigendom van inheemse volken een geheell eigen vorm van eigendom is. Deze territoriale rechten van inheemse volken
vloeienn voort uit hun traditionele occupatie en gebruik en uit inheemse vormen
vann grondbezit, en zijn niet gebaseerd op officiële giften, erkenning of registraties
doorr de staat. In de Moiwana zaak is deze uitspraak bevestigd.' lS
Datt sociale grondrechten naast taken ook verplichtingen voor de overheid bevatten
iss onder de juristen nog geen gemeengoed. Tot voor kort was het gebruikelijk socialee grondrechten af te doen als louter taakstellingen of instructienormen. Daarte-

bb
Inter American Court on Human Rights Annual report 1W4, <S].
'''' Lovelace vs. Canada ( No. 24/ 1977), Rapport van het Mensenrechtencomité, 36 VN G A O R
Supp.. (No. 40) p, 166. VN Doe. A.'3<V40 (lOKl); Algemeen Commentaar no. 23 (50) (artikel
27),, aangenomen door het Mensenrechtencomité tijdens zijn 13I41 vergadering op o april
1 W .. Vn Doe. CCPR C 21 'Rev. 1/ Add. 5 (1'W4), p. 3: Landencotnmentaar van het Mensenrechtencomité:: Australië, 2S. (17,20(10. CCPR C O 0'J AUS. (counseling Observations
Comments),, para. 10 en 11.
;;
Inter-Amerikaans Hot voorde Rechten van de Mens. Judgement of the Inter-American Court
ott Human Rights in the case ot the Mayagna (Sumo) Indigenous Communitv of Awas Tingni
v.. the Republic of Nicaragua issued 31 August 2001, para. 151.
lss
Inter-American Court ot Human Rights. Case ot Moiwana village vs. Suriname Judgement of
Junee 15, 2005. para. 133.
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genoverr werden dan de klassieke grondrechten geplaatst als waarborgnormen of
subjectievee rechten. Klassieke grondrechten kunnen de overheid tot actief optreden
verplichtenn teneinde in een concreet geval een in rechte afdwingbaar resultaat te
bereiken.. ' ,l ' Hierbij kan gedacht worden aan het verstrekken van vergaderfaciliteitenn voor gedetineerden. 14 " Onder omstandigheden kan ook uit een sociaal grondrechtt afgeleid worden dat de overheid de plicht heeft een concreet resultaat te verzekerenn door actief optreden. 141 De bedoelde uitspraak betrof de toelating tot speciaall onderwijs en het verstrekken van een woning aan een in behoeftige omstandighedenn verkerende woningzoekende omdat er geen andere wegen waren waarlangss betrokkene aan de noodzakelijke woonruimte kon geraken. De uitspraken
vann het Mensenrechtenhof die de sociale grondrechten betreffen, geven hetzelfde
beeld.. De weg staat voor de Marrons open om via de rechter de overheid te dwingenn om concrete resultaten te verzekeren.
Err is voor zover bekend, nog geen casus voor de Nederlandse of Surinaamse rechterr gebracht waarbij een beroep op de derde groep grondrechten is gedaan. De erkenningg van de gemeenschappelijke eigendom als een geheel eigen vorm van eigendomm door het Mensenrechtenhof is een grote stap in de goede richting. Verwachtt mag worden dat evenals bij de sociale grondrechten ook bij volledige acceptatiee van de collectieve rechten als grondrechten de rechter onder omstandigheden
dee overheid kan verplichten een bepaald resultaat te verzekeren.
Err is één casus bekend waarbij Suriname door het Mensenrechtenhof veroordeeld
iss tot het betalen van schadevergoeding aan de slachtoffers. Het betrof de zaak "Aloeboetoee e.a. versus Suriname". 142 Suriname is tot het betalen van de schadevergoedingg veroordeeld op grond van het schenden van het grondrecht "het recht op
leven".. Hoewel de grondslag van deze casus schending van een klassiek grondrecht
is,, is de casus voor dit onderzoek van belang omdat bij de wijze van verdeling van
dee schadevergoeding het Marron-ertrecht deels is meegenomen. Reden waarom
hiernaa een bespreking van deze casus volgt.
§§ 5

D E A L O E B O E I O E CASE

A.A. De feiten
O pp )<) september 1993 heeft het Mensenrechtenhof een uitspraak gedaan in de AD
oeboetoee case.14'' De feiten rondom dit gebeuren vonden plaats op 31 december
1987.. In het bijzijn van verschillende getuigen werden zeven Saramaccaanse
bootsmannen,, met inbegrip van een vijftienjarige jongen, gearresteerd in het zuidenn van Suriname door Surinaamse militairen. Ze werden ervan beschuldigd tot
hett Jungle C o m m a n d o , een rebellengroep onder leiding van Ronnie Brunswijk. te
v

'' Kummeling 1W7, p. 37-41.
'-'- H R 25 juni IW2, N.J. ]W3. 2%, m. ut. EAA.
; i ii
Rb. Utrecht IK juni Ï W 1 . N | IW2. 370.
" JJ Aloeboetoe et al. Case, judgement ot December 4, l'Wl. Inter-Americ.in (. It. H.R. (Ser.Cj no.
II 1 (]W4).
4
'' Aloeboetoe et al. Cise. judgement ot December 4, ! ( W!, luter-Amencan ('t. H.K. (Ser.(') no.
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behoren.. Hoewel de zeven slachtoffers ontkenden tot het Jungle Commando te
behorenn en werkelijk nooit leden van de groep geweest waren, werden zij geblinddoektt in een militaire truck gezet en naar een afgelegen plek gebracht om hun
eigenn graven te delven. Een van de slachtoffers, Voola genaamd, probeerde te
vluchten,, maar werd neergeschoten. Hij deed alsof hij dood was en was daardoor
getuigee van de executie van de zes andere slachtoffers. Enkele dagen later werd hij
gevondenn door een groep Marrons onder leiding van zijn broer, die op zoek gegaann was en werd hij naar een ziekenhuis vervoerd. In het ziekenhuis legde deze
mann een verklaring afin het bijzijn van de voorzitter van Moiwana '86, een nietgouvernementelee mensenrechtenorganisatie en van David Padilla, assistent uitvoerendd secretaris van de Inter-Amerikaanse Commissie die toevallig in Suriname was.
Voolaa stierf een maand later als gevolg van de schotwonden. 1 4 4 In december 1991
werdd de Surinaamse staat verantwoordelijk gehouden voor de dood van de zeven
mannen,, en werd veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de familie
vann de slachtoffers.
B,B, De bepaling van de erfgenamen
Bijj de bepaling van de erfgenamen van de slachtoffers rees de vraag welk recht van
toepassingg was: het Surinaams recht of het Saramaccaans recht. De advocaten van
dee slachtoffers waren van mening dat het Sarammacaans recht toegepast moest
wordenn en wezen op het verdrag van 19 september 1762 gesloten tussen de Surinaamsee staat en de Sarammaccaners. Het Mensenrechtenhof achtte het niet nodig
tee onderzoeken of het contract van 19 september 1762, gesloten tussen de staat van
Surinamee en de Sarammacaners een internationaal verdrag is. O o k al was dat het
geval,, dan zou het contract vandaag de dag van nul en generlei waarde zijn omdat
hett in strijd zou zijn met de regels van het jus cogens supervemens, aangezien het
contractt betrekking heeft op de aankoop en terugkeer van slaven, en om die reden
niett kan worden aangehaald m een internationaal mensenrechtenhof. 145 Dit beginsell stelt dat verdragen in principe alleen gelden tussen de verdragspartijen. Echter
bestaatt de mogelijkheid dat staten rechten en verplichtingen voor andere staten
kunnenn creëren. Bepaalde normen zijn van zo doorslaggevend belang voor de beschermingg van de belangen van de internationale gemeenschap als geheel dat iedere
staatt erdoor gebonden wordt, ongeacht zijn instemming en dat daarvan nimmer
magg worden atgeweken. Elke bepaling in strijd niet de jus cogens is van rechtswege
nietig. I4f ' '
Err bestaat nogal verschil van mening over de vraag welke regels van internationaal
rechtt dit dwingend karakter hebben. Er tekent zich echter een duidelijke communiss opinio at ten aanzien van bijvoorbeeld het verbod van agressie, van volkenmoordd of genocide, van rassendiscriminatie, van slavernij en van kolonialisme. 14 "
Hett is opmerkelijk dat onder de normen van jus cogens vooral de mensenrechten
! J 44
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vallen.14** Het gevangen nemen van weggelopen slaven en overlevering van hen aan
dee staat tegen betaling zoals opgenomen in het contract van 1762 is een van de b e palingenn in strijd met dit beginsel. De bepalingen hierover zijn dus nietig. Ik ga er.
evenalss Kambel en Fergus 14 '' vanuit dat dit niet hoeft te betekenen dat het hele
contractt nietig is. Verder onderzoek over de status van de contracten valt niet binnenn de opzet van dit proefschrift, maar is aanbevelenswaard gezien het feit dat dit
dee oplossing van het vraagstuk omtrent de rechten van de Marrons ten goede
komt. .
Dee enige belangrijke vraag die het Mensenrechtenhof van belang achtte was: Is het
Surinaamss familierecht van toepassing op de Saramaccaners? Geconcludeerd werd
datt het Surinaams familierecht geen effect heeft op de Saramaccaners. D e leden van
dee stam zijn zich er niet van bewust en passen hun eigen regels toe. De staat Surinamee verschaft niet de nodige faciliteiten voor registratie van geboorten, overlijden
enn huwelijken, een essentieel vereiste voor de doorvoering van het Surinaamse
recht.. Verder brengen de Saramaccaners conflicten over familierechtelijke zaken
niett voor het Surinaams gerecht, dat vrijwel geen rol speelt in deze gebieden. O o k
iss opgemerkt dat Suriname het bestaan van het Saramaccaans gewoonterecht erkent.. De commissie heeft onderzoek laten doen naar de sociale structuur van de
Saramaccaners,, waardoor er aanwijzingen zijn dat deze een sterke matrilineaire cultuurr is, waarin polygamie veel voorkomt. 1 '" Het Mensenrechtenhof besloot het Saramaccaanss familierecht te doen gelden en paste de volgende criteria toe bij de
toewijzingg van compensatie:
Voorr het herstel van materiële schade toegebracht aan elk slachtoffer werd een derdee van het schadebedrag toegewezen aan hun echtgenoten. Als er meer dan een
echtgenotee was, moest dit bedrag gelijkelijk tussen de echtgenoten verdeeld worden.. Tweederde gedeelte van het bedrag werd aan de kinderen van het slachtofler
toegewezen.. Dit bedrag moest ook gelijkelijk verdeeld worden indien er meer dan
eenn kind was. Voor het herstel van de immateriële schade toegebracht aan elk
slachtofferr werd het smartengeld als volgt verdeeld: de helft moest verdeeld worden
tussenn de kinderen, een vierde was bestemd voor de echtgenoten en een vierde
voorr de ouders van het
slachtoffer.. Indien er meer dan een belanghebbende was, moest het bedrag gelijkelijkk verdeeld worden.'" M
Hett Mensenrechtenhof heeft bij de bepaling van de erfgenamen de volgende
rechtsprincipess toegepast. De meeste systemen zien de kinderen van de erflater als
zijnn erfgenamen. Het is ook algemeen geaccepteerd dat de echtgenoot een deel van
dee huwelijksgemeenschap verkrijgt. Sommige systemen geven de echtgenoot een
erfrechtelijkee porde samen met de kinderen. Als er geen echtgenoot en kinderen
zijn,, erven de ascendenten. De termen kinderen, echtgenoot en ascendenten zijn
overeenkomstigg het lokaal (Saramaccaans) recht geïnterpreteerd. In tegenstelling tot
hett Saramaccaans recht wordt er bij de interpretatie van de ascendenten geen on-
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derscheidd m sekse gemaakt. Als lokaal recht is het Saramaccaans en niet het Surinaamss recht gekozen omdat, volgens het Mensenrechtenhof, het Surinaams recht in
datt gebied niet effectief is als het familierecht betreft. i:i2
Marshall'"^^ heeft deze casus enige bekendheid gegeven in Suriname door er een
verslagg over te presenteren in het juristenblad. Echter wordt in zijn artikel inhoudelijkk nauwelijks op de verschillende aspecten van de Aloeboetoe case ingegaan.
Padillaa geett daarna over deze casus aan dat met de uitspraak het Hof het verweer
vann de Surinaamse overheid terzijde is gesteld. Dit verweer hield in dat polygamie
inn Suriname illegaal is en dat de Saramaccaners verzuimd hebben hun geboorten en
huwelijkenn te registreren. Hierdoor heeft het Mensenrechtenhof de M a r r o n cultuurr erkend in fundamentele intieme relaties.1714 Het Mensenrechtenhof heeft de
Marron-cultuurr en niet de Surinaamse als lokaal recht gekozen, omdat in die gebiedenn het Surinaams recht volgens het Mensenrechtenhof niet effectief is. De effectiviteitt van het Surinaams recht zou moeten blijken uit de registratie van geboortenn en huwelijken door de Marrons. 1 " Suriname heeft tegen deze stelling geen
verweerr gevoerd, waardoor mijns inziens het Mensenrechtenhof niet op objectieve
grondenn heeft kunnen beoordelen of het Surinaamse recht effectiviteit heeft in dat
gebied.. D e effectiviteit van het Surinaams recht zou mijns inziens namelijk ook
kunnenn blijken uit de handhaving van het gezag door de Surinaamse politie of bijvoorbeeldd het hebben van identiteitskaarten van de plaatselijke bevolking. Een volgendd proces waarin de effectiviteit van het Surinaams recht in dat gebied op objectievee gronden uitgezocht wordt en waarmee de vraag over het toepasselijk recht in
hett Marron gebied beantwoord wordt, zou duidelijkheid hieromtrent kunnen
brengen.. In de Moiwana case zijn wel de rechten van de Ndyuka Marrons op die
grondd door het hot erkend, maar is over het toepasselijk rechtssysteem geen uitspraakk gedaan. lM '
Dee erfrechtelijke regels van de Marrons zijn gewoonterechtelijke regels die nog
geenn duidelijk uitgemaakte plaats binnen het Surinaams rechtsbestel hebben. Toch
heeftt het Mensenrechtenhof in de Aloeboetoe case bij het toekennen van een vergoedingg aan de nabestaanden van de slachtoffers het gewoonterecht van de Marronss toegepast in plaats van het Surinaams erfrecht. In de rechtstraditie m het Anglo-Amenkaanss systeem waarop de rechtsspraak van het Mensenrechtenhof gestoeldd is, wordt de wet van oudsher beschouwd als een rechtsbron die restrictief en
voorall grammaticaal dient te worden geïnterpreteerd. Het rechtersrecht domineert
enn overwegingen betreffende wettenrecht nemen slechts een zeer beperkte plaats
in.1"1'' Anglo-Amerikaanse rechterlijke uitspraken verschillen van de rechterlijke uitsprakenn in continentale landen qua vorm en inhoud, persoonlijke stijl en de uitvoerigheid.. Er is in het Anglo-Amerikaans recht grote aandacht voor precedenten en
^-- Aloeboetoe et al. Case, judgement of December 4. 1WI. Inter-American Ct. H.R. (Ser.C) no.
II 1 (IW4). no. r.2-M.
' ^^ Marshall 1W4, p. 25-30.
!
-- Padilla 1W5. p. 553.
' ^^ Aloeboetoe et al. Case, judgement of December 4. 1W1. Intcr-American Ct. H.R. (Ser.Cj no.
III (1W4). hl.
H
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anderee met-wettelijke rechtsbronnen. In continentale uitspraken daarentegen is er
geringee aandacht voor wetsinterpretatie zelfs in die gevallen, waarin wettelijke regelss van toepassing zijn.l:>h Deze stelling is niet geheel juist, wel begrijpelijk. Dit gezienn vanuit het perspectief dat in het continentaal stelsel waar het Surinaams rechtsstelsell toe behoort, verschillende juristen in verschillende tijdsperioden verschillend
denkenn over de plaats van het gewoonterecht (zie de discussie in paragraat" 7 van dit
hoofdstuk)) en daardoor in sommige gevallen in sommige perioden het gewoonterechtt door de wet terzijde wordt gezet. De kans dat in een Anglo-Amerikaanse
rechterlijkee uitspraak het gewoonterecht niet wordt meegenomen lijkt mij door de
wijzee van totstandkoming van dat recht klein. Tegen deze achtergrond, het feit dat
Surinamee bij dit proces geen inhoudelijk verweer heeft gevoerd en gezien het feit
datt internationaal de schijnwerpers nu gericht zijn op de vraag of het nationaal w e t telijkk systeem kan bijdragen aan de conservering van locale en tribale gewoonten
enn op de sociale integratie van deze mensen m de maatschappij, ly ' is de genoemde
uitspraakk van het Mensenrechtenhof voorspelbaar geweest.
§§ 6

H L i M A R R O N - E R F R E C H T EN HL S U R I N A A M S E W E T

A.A. De werkingssfeer van de Surinaamse nvt
Naastt het verdragenrecht is een andere bron van het Surinaams recht de wet. Volgenss artikel 8 Wet Algemene Bepalingen1'1" verbindt het Surinaams recht alle ingezetenenn van Suriname. Artikel 9 van dezelfde wet geeft aan dat het burgerlijk recht
vann Suriname hetzelfde is voor vreemdelingen, Nederlanders (lees: Sunnamers) en
Nederlandsee (lees: Surinaamse) onderdanen, zolang de wettelijke regelingen met
hett tegendeel vaststellen. De Marrons zijn Sunnamers en het Surinaams (erf)recht
verbindtt ook hen. Hoewel het Surinaams (erf)recht ook de Marrons bindt, hebben
dee Marrons een ander systeem ontwikkeld en jarenlang toegepast. Is door de jarenlangee toepassing van dit systeem een gewoonte ontstaan en geeft deze gewoonte
recht?? Hierna zal op deze vragen ingegaan worden.
§§ 7

A.A.

G E W O O N T E ALS R E C H T S B R O N IN H E T S U R I N A A M S R E C H T

I 'oonvaarden voor het bestaan van gewoonterecht

Hett gewoonterecht omvat rechtsregels die niet door de overheid zijn opgelegd.
Hett zijn regels die door het volk of een groep worden nageleefd, in de overtuiging
datt het zo hoort. Wil een gewoonte formele rechtsbron zijn, dan moet aan twee
voorwaardenn zijn voldaan:
1.. Een feitelijke voorwaarde: er moet sprake zi]ti van een herhaald gebruik, van een
bestendigee gedragslijn (usus);

' ss Uniken Venema ]l)i)u, p. 3S.
'"" Munneke 1W1. p. Ml.
11
Landsverordening van 23 juli IM45C..B. I'M5. I I 2. geldende tekst C.B. L-US. 37,
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2.. Een normatieve voorwaarde: de rechtsgenoten moeten ervan overtuigd zijn dat
zijj het gebruik rechtens behoren te volgen (opinio necessitatis)."' 1 Scholten 1 ''" gaat
ervann uit dat de normatieve voorwaarde niet nodig is wil er sprake zijn van gewoonterecht. .
B.B. De plaats van ha gewoonterecht
Gewoontee is een bron van recht en moet toegepast worden. Daar er verschillende
groepenn in de Nederlandse samenleving waren met hun eigen gewoonterechtelijke
regeKK en de wetgever streefde naar eenheid van het recht werd in artikel 3 van de
Wett Algemene Bepalingen van 1829 van Nederland gesteld dat: "Gewoonte geeft
geengeen recht, dan alleen wanneer de wettelijke regelingen daarop veneijzen. " Deze regel heeft
Surinamee in artikel 2 van haar Wet Algemene Bepalingen opgenomen. In Nederlandd is de bepaling vervallen met de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek
inn 1992. In Suriname is deze regel nog steeds van kracht. De toenmalige wetgever
wildee niet de invoering van artikel 3 van de Nederlandse Wet Algemene Bepalingen,, gewoonte afschaffen als zelfstandige rechtsbron. Alleen als het wetboek aangaf
datt plaatselijke verschillen mochten tellen, gold het gewoonterecht. Artikel 5 sluit
daarbijj aan: "een wet kan alleen door een latere wet (dus niet door gewoonte),
voorr het geheel of gedeeltelijk, haar kracht verliezen"."' 3 Scholten geeft aan dat dit
zoo eenvoudig niet is. Er is namelijk altijd een spanning tussen de rechtsregel en het
feitelijkk gebeuren in de samenleving, die wel ingezien, maar niet opgeheven kan
worden,, omdat en de wet en de gewoonte op volstrekte gelding aanspraak maken.
Vandaarr dat telkens het een of het ander wordt opgeofferd, of de wet wordt aan de
gewoontee ondergeschikt gemaakt of de gewoonte wordt door de wet terzijde gezet.. '' Aan het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste
eeuww wordt gewoonte door de rechtswetenschap en rechtspraktijk weer als zelfstandigee rechtsbron erkend. Welke rechtsbron ingeval van strijd de voorkeur verdient,, is een kwestie van afweging van belangen en waarden die in het concrete
gevall in geding zijn. Het gewoonterecht kan het wettenrecht aanvullen en kan zelfs
eenn daarmee strijdige wet terzijde stellen (de derogerende werking). In het Marking-arrestt '° stelde de Hoge Raad vast dat de gewoonte de wettelijke bepalingen
vann artikel 288 en 289 Nederlands Wetboek van Koophandel buiten werking had
gesteld.. Deze conclusie werd echter niet alleen getrokken op grond van de gewoonte,, maar ook op grond van het feit dat de wetgever zelf in een andere wet
uitgegaann was van hetgeen de gewoonte reeds stelde."'' Scholten"' stelt ook dat bij
botsingg van aanvullend recht en gewoonte, gewoonte voorgaat. Gewoonte bindt
volgenss hem niet omdat de wet ernaar verwijst, maar omdat zij de inhoud van de
bindendee belofte mede bepaalt. Daaruit volgt dat indien de belofte in haar maatschappelijkee betekenis door dat gebruik wordt bepaald, ten slotte voor dat gebruik

1'oortiiiLMM I VVS. p. 2r>.
-- Asscr-Scholtcn 1V74. p. |(f.
;;
Asser-SclioltL-ii 1^74, p. VS; Poortmiy IWN. p. 2f>: Algra \'>'>2. p. VI.
** Asscr-Schiiln-n 1V74. p. VK-W.
'' HR 3inajrt IV72. N | I T 2 . ?<?>'>'' Poortniüa l'">S. p. 27-2S.
Axscr-Seholta)) IV74. p. I'i2-|ufi.
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elkk aanvullend recht wijkt. Dar berekenr nier dar iedere regel van aanvullend recht
terzijdee mag worden gesteld, indien zij in een bepaalde casuspositie herhaaldelijk
wordtt overtreden. Is de regel nieuw dan moet het gebruik in de tijd na de regel
liggen.. Aan de regel voorafgaande gebruiken worden immers niet geëerbiedigd
doorr de regel die een nieuwe richting in het maatschappelijk leven wil brengen.
Dee voorschriften van de wetgever waarmee hij het maatschappelijk leven wil sturen,, moeten in dat geval gevolgd worden. Als een gebruik zich ontwikkelt en stand
houdtt na de regel kan het ogenblik komen dat het gebruik voorgaat.
C.. Wanneer geeft gewoonte recht?
Dee vraag omtrent de geldingsgrond van het gewoonterecht is nog in discussie onderr de Surinaamse juristen. "'* Sommigen stellen dat gewoonte pas recht is als zij
doorr de rechter wordt toegepast. De verbindendheid van gewoonte berust dan op
hett gezag van de rechter als overheidsinstantie. Ook wordt de geldingsgrond van
hett gewoonterecht gezocht m het rechtsbewustzijn ot de rechtsovertuigmg. G e woonterechtt verbindt omdat de rechtsgenoten menen dat het rechtens zo hoort.
Algraa is de mening toegedaan dat het gewoonterecht als rechtsbron meer een verzamelingg van regels is die niet bij de andere drie rechtsbronnen kunnen worden
ondergebracht.. Het "ongeschreven recht" daarentegen gedijt volgens hem wel
goedd als rechtsbron omdat de rechters steeds meer recht naar rechr en billijkheid
nastrevenn en omdat de meestal nogal gebrekkige wetgeving vaak bijgesteld wordt
mett behulp van het ongeschreven recht. Hij vindt daarom dat het ongeschreven
rechtt in plaats van het gewoonterecht een van de rechtsbronnen moet worden en
naarr rangorde van gewicht gekomen moet worden tot de volgende rechtsbronnen:
verdragenrecht,, gewoonterecht, wettenrecht en rechtersrecht."''' Scholten' !) stelt
datt gewoonte recht w'ordt, als in gelijksoortige verhoudingen gelijk gehandeld
wordt.. Van een rechtsovertuiging waarop het handelen zou berusten, ot die het
zouu vergezellen hoeft geen sprake te zijn. De rechter zou moeten formuleren wat
hett gewoonterecht inhoudt. Deze formulering van het gewoonterecht heeft dan
drieërleii gevolgen:
1.. De formule wordt deel van het recht;
2.. De formule stolt het recht;
3.. Door de formulering vervalt de eis van het gewoonterecht, dat niet alleen vroegerr zo gehandeld is, maar tot op de laatste tijden voor de beslissing geregeld zo
gehandeldd werd. Samengevat wordt dus gesteld dat er onbeschreven en beschreven,, geformuleerd, gewoonterecht is. De beschrijving kan in de rechtspraak,, zij kan ook op andere wijze geschieden. De beschrijving heeft zelfstandigee betekenis, maar ook het met-beschreven gewoonterecht kan recht zijn.
Hett gewoonterecht is dan aanwezig indien er een zodanige herhaling van handelenn is, dat in her maatschappelijk leven op voortzetting daarvan wordt gerekend.. De door de handelingen gewekte verwachting is daarbij beslissend.
Surinaamsee doctrine en rechtspraak hieromtrent zijn niet gevonden. Hij mondelinge navraag
onderr docenten, advocaten, notarissen en rechters bleken er verschillende meningen te zijn over
hett geldend recht hieromtrent.
Algraa afscheidsrede 1W2, p. 45-4n.
Asser-Scholtenn l'J74, p. l n c - | 1 1.
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Tegenoverr de rechtsbron in formele zin staat de rechtsbron in materiële zin. De
rechtsbronnenn in materiële zin zijn al de factoren die de mhond van het recht bepalen.. Deze factoren bestaan uit economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingenn en opvattingen als ook de doctrine of de heersende leer in de rechtswetenschap. 1711 Het was de Nederlandse doctrine die de ommezwaai in de Nederlandsee jurisprudentie stimuleerde. Er zijn echter weinig publicaties betreffende de
positiee van het gewoonterecht in Suriname ten opzichte van de wet. 172
Terugkijkendd kan gesteld worden dat het doen gelden van de gewoonterechtelijke
regelss van de Marrons die afwijken van de in Nederland bekende regels vóór 1975
eenn inbreuk zou betekenen op het concordantiebeginsel. 1 '' Tevens geeft artikel 2
vann de Surinaamse Wet Algemene Bepalingen aan dat aan het gewoonterecht
slechtss ruimte moet worden geboden indien de wet dat aangeeft. Bijgeteld kan
wordenn het feit dat de Surinaamse doctrine geen ontwikkeling heeft vertoond die
dee rechtspraak de richting van het verlaten van dit standpunt heeft doen opduwen.
Erfrechtelijkee zaken van de Marrons worden ni de regel niet aan de rechter te Paramariboo voorgelegd, waardoor deze ook geen uitspraak hierover kan doen. Het
laatstee woord over de gelding van het Marron gewoonterecht in Suriname is echter
nogg niet gezegd.
Aangezienn artikel 2 van de Surinaamse Wet Algemene Bepalingen nog steeds geldendd recht is, er zich daarenboven sinds de laatste wijziging van deze wet in 19IS
ontwikkelingenn hebben voorgedaan die niet zijn vastgelegd in publicaties of rechtspraak,, én Suriname de ontwikkelingen die in Nederland plaatsgehad hebben vaker
volgt,, ga ik er vanuit dat het Marron-erfrecht gewoonterecht is en rechtskracht
heeftt binnen het gebied van de Marrons.

1'ooningjj I W S . p. 17.
|adnanan\ing <N Kraan 1 WK. p. 21 1: Saheblal \')~?>. p. 3X. G e n o e m d e auteurs halen in hun werkenn aan dat de Marron-; h u n eigen reclir-^tekel h e b b e n en t o e p a z e n . O n d e r z o e k hiernaar w o r d t
d o o rr hen aanbevolen.
"'' Het Statuut voor het Koninkrijk der N e d e r l a n d e n . G.Li. l'Jü-t. 172. artikel 4S.
JJ
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Hoofdstukk 3
Dee positie van de langstlevende echtgenoot tegen de achtergrondd van het huwelijksvermogens- en erfrecht bij de Marrons
§§ 1

INLEIDING

Bijj he: centrale thema in dit onderzoek, de positie van de langstlevende echtgenoot
inn de genoemde rechtssystemen wordt in eerste instantie gedacht aan hetgeen de
langstlevendee echtgenoot krachtens het erfrecht verkrijgt. D e uitgangsgedachte is
dann dat er sprake is van pnvé-eigendom van vermogensbestanddelen die overgaat
vann de erflater naar de erfgenaam. Het erfrecht betreft echter wel het vermogen
vann de persoon in zijn geheel. Vandaar dat bijvoorbeeld het erfrecht in het N B W
gelijkk na het vermogensrecht geplaatst is.1 4 in het SBW bevindt het erfrecht zich
tussenn de zaken en de verbintenissen in. 1 " De twee rechtsteiten die over het algemeenn de vermogensrechtelijke positie van personen sterk beïnvloeden zijn het h u welijkk en de erfopvolging. D e vermogensrechtelijke positie van de langstlevende
echtgenoott omvat daarom zijn vermogensrechtelijke positie tijdens het huwelijk,
zijnn vermogensrechtelijke positie als erfgenaam van de overleden echtgenoot en
zijnn vermogensrechtelijke positie als legataris van hetgeen de overleden echtgenoot
heeftt nagelaten. Dus worden voor de beschrijving van de positie van de langstlevendee echtgenoot in de verschillende rechtssystemen eerst de hoofdlijnen van het
huwelijksvermogens-- en erfrecht in die systemen besproken. In dit hoofdstuk en de
driee navolgende worden de hoofdlijnen van het huwelijksvermogensrecht, de
hoofdlijnenn van het erfrecht en de daaruit voortvloeiende positie van de langstlevendee echtgenoot gepresenteerd. Deze beschrijving vindt plaats vanuit respectievelijkk het Marron-, Caraïbsch en het Surinaams rechtsstelsel.
§§ 2

BEGRIPSOMSCHRIJVING

Dee cultuur en daarmee samenhangend het rechtstelsel van de Marrons en Caraïben
iss vreemd ten opzichte van hetgeen rechtens in Suriname geldend is. Wanneer we
bijj de beschrijving van vreemde culturen uitgaan van ons vertrouwde begrippen, is
hett zaak dat we ons zo kritisch mogelijk rekenschap geven van de begrippen die
wijj hanteren. '' Hierna volgt een omschrijving van de verschillende begrippen die
gebruiktt worden bij de beschrijving van de hoofdlijnen van het huwelijksvermogens-- en erfrecht in de verschillende systemen.
A.A. lirfopi'ol^iiio
Hett begrip erfopvolging betekent in het Marron-, Caraïbsch en Surinaams erfrecht
dee overgang van het vermogen van de overledene.

44

Klaassen-Li^ens 2(»i2. p. 1.
"" Het tweede boek van het SBW luidt: "'V;in Zaken". Titel XI tot en niet XVI handelen over
hett ertreeht. Het derde boek van het SBW heeft als titel: " Van verbintenissen".
''' Van den Ber^h 1VKN. p. 7-().
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Hecc vermogen dat overgaat, heet de nalatenschap; de personen op wie de nalatenschapp overgaat de erfgenamen.'
Erfrecht wordt omschreven als het (vermogens)rechtt van overleden personen.' s In alle genoemde systemen is de basis van de erfopvolgingg de bloedverwantschap tussen de erflater en de erfopvolgers.
B.B. Verwantschap
Bloedverwantschapp is de betrekking tussen personen, die de een van de ander atstammenn dan wel een gemene stamvader of stammoeder hebben. ' De erfopvolgingg bij versterf berust zoals eerder gezegd in de eerste plaats op de bloedverwantschapp tussen de erflater en zijn erfgenamen. Verwantschap berust op biologische
relatiess tussen mensen enerzijds en op de sociale en culturele erkenning van die relatiess anderzijds.11"" Aan verwantschapsrelaties ligt een aantal basisprincipes ten
grondslag.. De fundamentele bouwsteen van verwantschap is de relatie moederkind(eren),, met het gezin. De tweede grondslag van verwantschapssystemen is het
verbodd op incest. Het effect hiervan is dat ten behoeve van de voortplanting steeds
mannenn van buiten het groepje bestaande uit de moeder en de kinderen nodig zijn.
Dee minimale verwantschapsrelatie die hierdoor ontstaat is te zien in figuur 2. Het
derdee uitgangspunt is dat mannen vrouwen moeten en kunnen monopoliseren om
kinderenn te krijgen. Daar verwantschap behalve op de biologische relaties ook nog
berustt op de sociale en culturele erkenning van die relaties, stelt elke maatschappij
dee regels vast op grond waarvan de relaties erkend worden. In zowel de Marron, de
Caraïbschee als de Surinaamse gemeenschap gelden bovengenoemde uitgangspunten
voorr bloed-en aanverwantschap.
Figuurr 2:
L—L—^^ man
^^

vrouw

TT

~~II moeder kind(eren)

Niett elke bloedverwantschapsrelatie hoeft als basis voor de erfopvolging te dienen.

1777

Asser-Meijers-Van der Ploeg 1992, 1.1; Asser-Perrick f. 2002, nr. I
Vanwege het fundamentele verschil in de erfrechtrechtelijk systemen en de bekende juridische
betekeniss van het begrip erfrecht is voor deze omschrijving gekozen.
rr
"" Asser-De Boer 2002^ p. 29.
s
"" Kloos 1995. p. 4.
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C.. Afstamming
Dee familieband is gebaseerd op een biologisch gegeven. Biologisch gezien ontstaat
hett kind uit een man en een vrouw. De biologische relatie tussen het kind en de
mann en de vrouw wordt afstamming genoemd. Voor de vaststelling van het juridisch
vader-- en moederschap houdt het recht behalve met biologische feiten ook rekeningg met de maatschappelijke realiteit. De juridische relaties tussen de ouder en het
kindd worden aangeduid met de term afstammingsrelatie. De afstammingsrelaties zijn
inn het recht vastgelegd op basis van de waarden en normen die op een bepaalde
plaatss in een bepaalde tijd heersen. Met afstammingsrecht wordt het geheel van regels
mett betrekking tot afstammingsrelaties bedoeld die voorvloeien uit de vier formele
rechtsbronnen;; wet, gewoonte, verdrag en jurisprudentie.
D.D. Echtgenoten en huwelijk
Echtgenotenn zijn volgens de literatuur: lsl "deelgenoten in een huwelijk/ 1 Een
huwelijkk is volgens dezelfde literatuur:1*2 "een duurzame levensgemeenschap tussen
mann en vrouw". De termen echtgenoten en huwelijk hebben in zowel het Marron
recht,, het Surinaamse recht als het Caraïbsche recht de betekenis die het juridisch
woordenboekk hiervoor geeft. De enige redelijke zekerheid die een man wat vaderschapp betreft kan hebben, is een seksueel exclusieve relatie met een vrouw, die
vaakk met de term huwelijk wordt aangeduid. ISl Het huwelijk wordt daarom beschrevenn als een relatie tussen een man en een vrouw, waarbij de kinderen die uit
dee vrouw geboren worden wettige kinderen van beiden zijn. ls4
Will er echter volgens de Surinaamse wetgever sprake zijn van een geldig huwelijk
dann moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn (artikelen SO tot en met 137
SBW).. De Marron gemeenschap en de Caraïbsche gemeenschap stellen ook regels
waaraann voldaan moet zijn, wil er voor die gemeenschap sprake zijn van een geldig
huwelijk.. Met echtgenoten worden hier dus bedoeld de partner of partners die
volgenss de normen van de gemeenschap waartoe zij behoren met elkaar gehuwd
zijn. .
E.E. Positie
Positiee kan men definiëren als de plaats die iemand in de maatschappij of in een groep
inneemtinneemt in verlionding tot andere posities./Vl Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
positiess die toegewezen zijn en posities die verworven worden. Bepaalde posities
enn de daaraan gekoppelde waardering krijgt men zonder dat men daaraan iets kan
doenn ot ervoor hoeft te doen (het zijn van man of vrouw, Surinamer of Nederlanderr bijvoorbeeld). Andere posities verwerft men pas na eigen inspanning: hard
werken,, diploma's verwerven, veel oefenen en dergelijke. Aan sommige posities zit

""

Al-ra c\ Gokkcl ITO. p. 137.

s

--

AI^TJ & Gokk d ITO), p. 214.

^^

Kloos |W5. p. 45-4().
Kloos IW.Ï, p. 2IS.
DL- J;it;criv Mok |W4. p. 125.
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menn zijn hele leven vast. Andere posities zijn zeer vluchtig: het zijn van man of
vrouww tegenover het zijn van cliënt of bijvoorbeeld taxipassagier. |v '
Aann de positie die iemand inneemt, wordt door andere mensen een zekere waarderingg gegeven, al geven niet alle mensen altijd dezelfde waardering aan die positie.
Alss men deze aan een positie gekoppelde waardering op het oog heeft, spreken sociologenn van sociale status. Aan iedere positie wordt in de maatschappij of m een
bepaaldee groep ook een aantal rechten en verplichtingen toegekend. Dit gebeurt
loss van de persoon die de bepaalde positie min ot meer toevallig bekleedt. | s Z o
zijnn er aan de (vermogensrechtelijke) positie van langstlevende echtgenoot rechten
enn verplichtingen verbonden die verder in dit proefschrift uitgewerkt zullen worden. .
§§ 3

D E HOOFDLIJNEN VAN HET HUWELIJKSVERMOGENNRECH I HIJ DE
MARRONS S

A.A. Het Manvti-huti'clijh
Zoalss aangegeven in paragraat 2 onder D van dit hoofdstuk wordt met het begrip
echtgenotenn bedoeld de partner ot partners die volgens de normen van de gemeenschapp waartoe zij behoren niet elkaar gehuwd zijn. De omschrijving van het begrip
huwelijkk in het Marron recht heeft als dimensie erbij dat de Marron-man meer dan
éénn vrouw mag huwen, terwijl de Marron-vrouw niet met meer dan een man getrouwdd mag zijn. | s s
Voordatt het eerste huwelijk van een Marron-man tot stand komt, moet hi] zijn belangstellingg voor een bepaalde vrouw, kenbaar maken aan zijn oudste oom (MoBr).
Dezee maakt dan contact met de oudste oom (MoBr) van het betreffende meisje,
diee het op zijn beurt opneemt met de moeder van het meisje. De moeder en de
tantee (MoZu) vragen eerst aan het meisje of ze in die betreffende man geïnteresseerdd is. Is dat het geval en wordt door hen beslist dat de man geschikt is voor het
meisje,, dan wordt aan de broer van moederszijde gezegd dat zi] toestemming geven
voorr een gesprek. De twee ooms, van het meisje en van haar aanstaande man, makenn vervolgens een afspraak voor de dag waarop de man met zijn oom en tante van
moederszijdee naar de familie van het meisje toe zal gaan. Bij dit gesprek zijn dan de
moeder,, de vader, de oom en tante van moederszijde van het meisje aanwezig
alsookk de ouderen uit het dorp. Als deze bijeenkomst naar tevredenheid is verlopen
gevenn de moeder, de tante en de oom van het meisje daags erna officieel toestemmingg voor het huwelijk door als het een meisje betreft dat nog niet eerder gehuwd
iss geweest, haar " p a n g i " , v ' te geven. Betreft het een vrouw die reeds gehuwd is
geweest,, dan blijft het geven van "pangi" achterwege en wordt de toestemming
voorr dit huwelijk zonder andere ceremonies gegeven. Nadat het bericht van de
toestemmingg is overgebracht door de broer van de moeder, mag de aanstaande man
zijnn jonge bruid komen afhalen met een huwelijksgift. De huwelijksgift bestaat uit
~~
""
---''

v

IV |ager <S. Mok \{)')4. \\ 126.
I V j a g e r s Mok I W . p. I27-12K.
Zie ook: l'nns ]i)?>2. p. ~(>; Pnce <\ Pnce 2nii.S. p. 23.
1 let '"geven win pangi" iv het ceremonieel omhmden win een kledingstuk, een p.mgi. hij een
M.iironn meisje als teken d.it i\\ gesl.ieiitsrijp is.
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alless wat een vrouw in het dorp nodig heeft om een huishouden te beginnen. Het
dorpp wordt bijeengeroepen om de huwelijksgift te aanschouwen. Hierna wordt het
stell beschouwd als te zijn getrouwd en mag de man seks met de vrouw hebben.
Indienn een Marron-man een tweede vrouw wil huwen, dan deelt hij dit aan zijn
eerstee vrouw mee. Vervolgens koopt hij twee tlessen alcohol: een ties voor de o o m
vann moederzijde van zijn eerste vrouw en een ties voor de ouders van zijn eerste
vrouw.. Hij geeft hen de ties en deelt ze mede dat hij van plan is een tweede vrouw
tee nemen. Hierna vertelt de man aan de oudste broer van zijn moeder dat hij een
bepaaldee persoon tot vrouw wil. Deze oom gaat zoals eerder aangeven praten nier
dee familie van de tweede vrouw. Indien de familie van de tweede vrouw toestemmingg geeft, vragen de oom van de man en de oom van de tweede vrouw om een
verzoeningsvergadering.. Tijdens deze vergadering zijn de man, de vrouwen, hun
familiess en de gezagsdragers aanwezig. De tweede vrouw moet de eerste groeten.
Meestall antwoordt de eerste vrouw niet. Indien ze voor of op de derde groet antwoordt,, dan is de verzoening tot stand gekomen. De vrouwen moeten elkaar o m helzenn en door de gezagsdragers wordt aan de tweede vrouw gezegd dat ze recht
heeftt op minder tijd van de man dan de eerste vrouw. De man voorziet zijn tweedee vrouw daarna van de huwelijksgiften en is dan officieel ook met haar getrouwd.
Antwoordtt de eerste vrouw na de derde groet niet dan mag de eerste vrouw de
tweedee slaan. Er ontstaat dan een vechtpartij tussen de vrouwen die door de o m standerss na enige tijd uit elkaar worden gehaald. Na de vechtpartij wordt ze opgedragenn zich met elkaar te verzoenen. Hierna kan de man de tweede vrouw officieel
ookk tot vrouw nemen en heeft hij ten opzichte van haar dezelfde verplichtingen als
tenn opzichte van de eerste vrouw.
B.B. Huwelijkskitten hij de totstandkoming van het Marron-huwelijk
Hett aangaan van een Marron-huwelijk heeft gevolgen die de vermogensrechtelijke
staatt van de echtgenoten beïnvloeden. Een van deze gevolgen betreft de verplichtingg van de Marron-man om zijn vrouw(en) bij de totstandkoming van het h u w e lijkk te voorzien van:
Eenn hut om in te wonen;
Cirondd om aan landbouw te kunnen doen:
Alless wat zij nodig heeft om een huishouden te beginnen;
Eenn boot om mee naar haar kostgrond (landbouwgrond) te gaan.''"
Voordatt het huwelijk tot stand is gekomen, heeft de man aan zijn familie een stuk
grondd gevraagd waarop hij een hut voor zijn aanstaande vrouw heeft gebouwd.
Blijftt het stel in het dorp van de vrouw wonen, dan wijst haar familie hem een stuk
grondd aan waarop hij de hut voor zijn vrouw kan bouwen. O o k vraagt hij om een
stukk grond, dat meestal verder afgelegen is dan de plaats waar zij wonen, bedoeld
voorr het uitoefenen van landbouw. Deze grond moet hij voor zijn vrouw open-

Hett veldonderzoek wijst het bovenstaande uit en in het stuk van Pnns wordt dit ook aangehaald.. Zie daarvoor: 1'nns 1'J32. j \ (>N.
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kappen.. De goederen nodig voor het huishouden en de boor worden eigendom
vann de vrouw. De hut wordt eveneens eigendom van de vrouw. In geval deze echterr niet op de grond van haar familie gebouwd is, verlaat de vrouw de hut als de
relatiee met de man eindigt en zij naar haar dorp terug wil.
Cl.Cl. Rechten en verplichtingen van de Marron echtgenote(n)
Dee vrouw(en) moet(en) tijdens het huwelijk voor de man koken en zijn kleding
verzorgen.. Zij moet(en) de grond bewerken en onderhouden zodat het gezin het
voedsell daaruit kan verkrijgen. Zij moet(en) haar/hun kamerplicht vervullen (haar
echtgenoott in de gelegenheid stellen om seksuele omgang te hebben). Verder rust
opp haar/hun de verplichting om te zorgen voor de kinderen die uit dat huwelijk
geborenn worden.
D.. Rechten en verplichtingen van de Marron-echtgenoot
Iss het huwelijk eenmaal tot stand gekomen dan moet de man ervoor zeggen dat er
viss of vlees is. dat er kleding is en dat het nodige voor de huishouding gekocht kan
worden.. Verder heeft hij de verplichting de vrouw seksueel te bevredigen. Bekend
iss het verhaal' '' van een man die impotent was en voor het interne gerecht gesleept
werdd omdat hij zijn kamerplicht met vervulde jegens zijn vrouw. Hij kreeg een b e rispingg met de opdracht zich in het vervolg van zijn taken te kwijten en aan de
vrouww moest hij voor zijn nalatigheid genoegdoening schenken door middel van
hett kopen van sieraden.
/:'.. Het goederenrechtelijk stekel in het Mdrron-hnwclijksi'crniogcnsrecht
Hett huwelijk van de Marrons leidt er niet toe dat er een gemeenschappelijk vermogenn tussen echtgenoten ontstaat. Hierdoor bestuurt degene die eigenaar is van
dee goederen deze zoals hij dat deed voordat hij gehuwd was. Daar de echtgenoten
overr het algemeen niet met elkaar samen wonen, vindt er ook geen vermenging
vann de goederen van ieder der echtgenoten plaats.
;•;; 4
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.. 1. Algemene kenmerken van matrilineaire afstamming
Uitt het Marron-huwelijk dat hierboven beschreven is worden over het algemeen
kinderenn geboren. Met de geboorte van een kind is de fundamentele bouwsteen
\\\n\\\n de verwantschapsrelatie ontstaan, de relatie moeder - kind (zie figuur 2). '" De
erfopvolgingg bij versterf berust in de eerste plaats op de bloedverwantschap tussen
dee erflater en zijn erfgenamen. In het Marron-erfrecht wordt het beginsel van matrilineairee afstamming gehanteerd: de plaats van het individu in de atstaminingslijn

Verteldd d o o r f. (ir.i.ind-Cïalloii en d o o r K. R a v e n b e n i tijden-N het .itncmen van de interviews.
Klooss I W 5 . p. \.
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wordtt aan de hand van de positie van de vrouw die zijn moeder is bepaald. 1 ' 1
Slechtss de bloedverwantschaprelatie tussen de moeder en het kind is in geval het
erfopvolgingg betreft, dus van belang. De bloedverwantschaprelatie tussen het kind
enn zijn mannelijke bloedverwanten wordt voor andere doeleinden nodig geacht,
omdatt de rollen van mannen en vrouwen in zo een matrilineaire verwantschapsgroepp verschillen.
Hett belangrijkste verschil in de rol van man en vrouw bij de matrilineaire afstammingg is het teit dat de autoriteitshjn via de man en de plaats in de groep via de
vrouww loopt. Hieruit volgt dat matrilineaire groepen voor hun continuïteit en
functionerenn afhankelijk zijn van de controle over zowel de man als de vrouw.
Vrouwenn zijn nodig om voor de nieuwe leden van de afstammingsgroep (de kinderen)) te zorgen en om hen de plaats binnen de groep te geven, daar het kind tot de
afstammingsgroepp van de moeder behoort. De controle van de matrilineaire groep
overr de vrouwen zorgt ervoor dat de kinderen weten tot welke afstammingsgroep
zijj behoren, dat zij primaire banden met deze groep ontwikkelen en loyaal worden
tenn opzichte van de groep. De mannen hebben een autoriteitsrol binnen de matrilineairee afstammingsgroep. De groep moet echter de controle over de mannen
houdenn daar deze autoriteksrol met ertoe mag leiden dat de mannen:
Eenn competitie aangaan met de overige mannelijke leden van de matrilineaire
afstammingsgroepp van de vrouw die ook een autoriteksrol hebben;
Controlee krijgen over hun vrouwen en kinderen en hen uit de controlesfeer
vann de matrilineaire groep willen halen;
Dee band met hun eigen afstammingsgroep verbreken daar zij anders nergens toe
behorenn en dit tot wanorde binnen de groep zou leiden.
Doorr het voorgaande is ook de rol van degene die in-trouwt anders bij matrilineairee afstammingsgroepen. Als de man met de vrouw trouwt, gaan zij niet tot eikaars
afstammingsgroepenn behoren. Het kmd wordt eveneens niet tot zowel de afstammingsgroepp van de vader als van de moeder gerekend. De banden tussen de vader
enn het kind kunnen namelijk in strijd zijn met de banden tussen het kind en de afstammingsgroepp van zijn moeder. Het kind dient namelijk het gezag van zijn m o e derss broer boven het gezag van zijn vader te stellen. In matrilineaire afstammingsgroepenn is er de neiging om de autoriteit van de vader over het kind te beperken,
zodatt het de autoriteit van de moederlijke afstammelingen niet overschaduwt. Het
gezagg over het kind berust in de matrilineaire samenleving dus met bij de vader,
ookk al stamt het van de vader af
Matrilineairee samenlevingen hebben verder de status van echtgenoot en vader niet
nodig.. Deze autoriteitsrollen worden in de matrilineaire afstammingsgroepen overgenomenn door een lid van de afstammingsgroep van de vrouw.
Hett institutionaliseren van sterke, langdurige of intense banden tussen de man en
zijnn echtgenote is eveneens niet verenigbaar met het behoud van matrilineaire afstammingsgroepen.. Vrouwen kunnen in matrilineaire afstammingsgroepen de plaats
diee zij aan hun afstammelingen in de moederlijke lijn geven, niet vervangen dooidee banden van het huwelijk. De man aan de andere kant heeft een autoriteitsrol te

KIooss l'i'J.S. p. 213: Hastrup & t")v^en 1VK3. p. 225.
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vervullenn in zijn groep. Die rol kan hij nier ondergeschikt maken aan de rol die hij
alss echtgenoot heeft. ' '4 Een gevolg van dit matrilineaire afstammingssysteem is het
feitt dat in het Marron recht niet alle bloedverwanten die tot dezelfde graad aan de
erflaterr verwant zijn. voor erfopvolging in aanmerking komen. Het is daarom n o digg om alvorens over te gaan tot de erfopvolging zelf de wijze van afstamming bij
dee Marrons kort te belichten.
Figuurr 2:

£—^£—^ man
^-^^ vrouw

66

11 moeder kind(eren)

B.B. De afstammingsrelatie moeder - kind in hel Marronrecht
Dee afstammingsrelatie tussen moeder en kind wordt bij de Marrons biologisch bepaald:: moeder is degene die het kind gebaard heeft. Bij de geboorte krijgt het kind
dee naam van de moeder. Het kind wordt ook aangeduid als behorende tot een bepaaldee bee (daaronder wordt verstaan: zij die een gemeenschappelijke overgrootmoederr hebben). Het kind hoort bij de familie van de moeder, welke ook in de
eerstee plaats de verplichting heeft tot verzorging en opvoeding van het kind. De
vaderr hoort het kind financieel wel te onderhouden. Voldoet de vader niet aan zijn
verzorgingsverplichting,, dan dwingt de Marrongemeenschap hem hiertoe ook met.
C.C. De afstammingsrelatie fader - kind in hei Marronrecht
Dee afstammingsrelatie tussen vader en kind berust bij de Marrons op een rechtsvermoeden:: het kind dat tijdens het Marronhuwelijk geboren worde heeft de man
tott vader. Het kind dat buiten het Marronhuwelijk geboren wordt, heeft de man
diee door de vrouw aangewezen wordt, als vader. Mocht de man ontkennen dat het
kindd zijn kind is. dan wordt dit aan de vrouw voorgelegd. Haar stem is hierin beslissend.. Geeft zij aan dat de man m tegenstelling tot hetgeen hij beweert, wel de
vaderr is. dan neemt de gemeenschap aan dat hetgeen de vrouw zegt. waar is. Be-

Schneiderr en Gough 1961, p. vii.
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sluitt de man het kind financieel niet (meer) te onderhouden, dan zullen de vrouwenn haar familie zelf voor het kind zorgen. Lijkt het kind op de man, dan gebeurt
hett ook dat de familie van de man de financiële zorg van hem overneemt. Mocht
dee vrouw aangeven dat het kind in werkelijkheid het kind van een andere man is,
dann wordt de aangewezen man geconsulteerd. Indien blijkt dat hij het kind accepteertt als zijn kind dan wordt de band tussen vader en kind door middel van een ceremoniee bevestigd. Officieel heeft de afstammingsrelatie tussen het kind en de eerstee man opgehouden te bestaan is en een nieuwe afstammingsrelatie in het leven
geroepen. .
D.D. De ontkenning van de wettigheid in het Marron recht
Dee Marrons bieden aan anderen dan de vader of moeder van het kind niet de m o gelijkheidd om een actie te ondernemen die betrekking heeft op de betwisting van
dee afstamming van het kind. Er wordt in de Marron-gemeenschap slechts iets gedaann met de twijlel ot de man die als vader aangewezen is de vader van het kind is,
alss er sprake is van ziekte van het kind. De Marrons geloven namelijk dat de ziekte
veroorzaaktt kan zijn door een geest van een van de voorouders van de werkelijke
vaderr van het kind. In zo'n geval zullen zij door middel van raadpleging van de
voorouderss en ceremonies ertoe overgaan de band tussen het kind en de vermeendee biologische vader te herstellen zodat het kind kan genezen.
§§ 5

ERFOPVOLGING

A.A. Vereisten voor erfopvolging
Naa het huwelijk (zie paragraaf 3 onder A van dit hoofdstuk) is de erfopvolging zoalss eerder gezegd, over het algemeen het volgende grote rechtsfeit welke gevolgen
heeftt voor het vermogen van de Marrons.
Dee vereisten voor erfopvolging in het Marron-erfreeht zijn:
Dee dood van de erflater;
Hett bestaan van de erfgenaam;
Dee waardigheid van de erfgenaam.
Err is enige afwijking in de interpretatie van "het bestaan van de erfgenaam". Indien
iemandd uit de Marron gemeenschap een feit heeft gepleegd waardoor hij uit de
gemeenschapp gesloten wordt, bestaat hij voor die gemeenschap niet meer. Mocht
eenn nalatenschap open vallen waarbij de uitgeslotene zonder deze omstandigheid als
erfgenaamm geroepen zou worden, dan gebeurt dit nu niet. De redenen voor het
uitsluitenn van iemand uit de Marron gemeenschap kunnen zijn:
Hett feit dat hij de overledene heeft omgebracht;
Hett feit dat hij schande over de erflater en de familie heeft gebracht.
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Iss een Marron dus door die gemeenschap onwaardig bevonden om te erven, dan
kann dat ertoe leiden dat hij ook als erfgenaam niet bestaat. 1 '^
B.B. Soorten erfopvolging in her ALmou-erfrecht
Nadatt de vereisten voor de erfopvolging vastgesteld zijn, is het nodig na te gaan
welkee soort erfopvolging in werking treedt: die welke gebruikelijk is of die welke
dee uiterste wil van de erflater volgt. In beginsel treedt bij de Marrons de gebruikelijkee erfopvolging in werking. In hoogst uitzonderlijke gevallen wordt de uiterste
will van de erflater ten uitvoer gebracht. Dit kan gebeuren als de erflater m het bijzijnn van twee getuigen bepaald heeft dat een aantal goederen na zijn dood een bepaaldee persoon moeten toekomen. De making na de dood komt bij de Marrons
zeldenn voor daar degene die de nalatenschap verdeelt, 1 '"' kan bepalen dat aan de uiterstee wil van de erflater geen uitvoering wordt gegeven. De derde die krachtens de
uiterstee wil bevoordeeld zou worden, heeft geen doeltreffend verweer hiertegen.
CC De Marron nalatenschap
O mm aan de erfopvolging uitvoering te geven, moet nagegaan worden waaruit de
nalatenschapp bestaat. Niet alles wat tot iemands vermogen behoorde, gaat over op
dienss erfgenamen. O p grond van hun hoogstpersoonlijke karakter dat voortvloeit
uitt de aard van het betrokken recht of uit een wettelijke bepaling, gaan sommige
rechtenn door erfopvolging niet over. 1 ''
Dee Marrons kunnen verschillende soorten vermogen hebben:
Werktuigen; ;
Goederenn zoals levensmiddelen, potten en pannen, goud, geld, een korjaal, een
buitenboordmotor; ;
Gemeenschappelijkee rechten op de grond;
Rechtt om van een ander iets te vorderen, bijvoorbeeld goud af geld dat hij
moett geven.
Zijj gaan ervan uit dat met het overlijden van iemand zijn verplichting om een goed
tee leveren, komt te vervallen. Evenzo vervalt het recht van de erfgenamen om hetgeenn nog met geleverd is, te vorderen. Er zijn verschillende redenen voor dit uitgangspuntt gegeven die uiteenlopen van angst voor de geest van de overledene tot
hett zien van de schuld als een hoogstpersoonlijke afspraak tussen de overledene en
dee schuldeiser die niet voor vererving vatbaar is.
Overr de eigendomsrechten van de Marrons op het onroerend goed, de grond, is er
inn Suriname een discussie gaande. De Marrons hebben namelijk geen van de in Su-

'^^ Du is te vergelijken met de burgerlijke dood genoemd in artikel 71M win de Franse (lode Civil.
Hett Surinaams en Nederlands recht kennen dit begrip niet. Zie Klaassen l*>:V>. p. I 53.
"" Over het karakter van deze "'verdeling'" kom ik nog te spreken.
Bijvoorbeeldd het recht van vruchtgebruik, art. K.V) SUW. Een soortgelijk ree ht hebben de Marronss van hun bee gekregen op de grond waarop de hut gebouwd is en op hun kostgrondje.
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nnamee wettelijk vastgestelde zakelijke rechten op de grond. Dit wil uiteraard niet
zeggenn dat zij er in het geheel geen aanspraken op kunnen doen gelden. Deze hebbenn echter een geheel eigen oorsprong en een eigen geschiedenis. 1 "" De Marrons
wonenn en werken reeds eeuwenlang in een bepaald gebied dat in de 18' eeuw bij
contractt tussen hen en de koloniale overheid aan hen is toegewezen. ''''' In een Surinaamss presidentieel besluit2"" dat een uitvloeisel is van de beraadslagingen tussen
dee Regering van de Republiek Suriname en de traditionele leiders van de Marrons
enn de Inheemsen in het binnenland van Suriname in 2000, 2 '" is opgenomen dat de
collectievee rechten van de Inheemsen en Marrons op hun woongebieden door de
regeringg van de Republiek Suriname erkend worden. De discussie over de status
vann de in de 18' eeuw gesloten contracten en de uitwerking van de erkenning van
dee rechten van de Marrons op de grond is anno 2005 nog gaande.
Bijj de overerving van onroerende goederen is het gegeven van belang dat volgens
dee Marrons de grond de hele stam toebehoort. Het grondgebied van iedere stam
wordtt begrensd door fysieke geografische elementen, zoals bergen, rivieren en boscomplexen. 2 " 22 De grond behoort volgens de Marrons aan alle leden van de stam
toe,, is geen persoonlijk eigendom en komt dus niet voor overerving in aanmerking.. De gebruiksrechten op een bepaald gedeelte van de grond zijn eveneens niet
aann een persoon toegewezen, maar blijven wel binnen een bepaalde bee. Het feit
datt men tot de stam of het gezin behoort brengt mee, dat men medegerechtigde is.
Hett overlijden van een deelgenoot heeft geen ander gevolg dan dat zijn gerechtigheidd in het geheel zich automatisch over de anderen uitspreidt. 2 "' Reden waarom
dee vererving van de grond bij de Marrons in dit werk niet is meegenomen.
Volgenss de Marrons vererven ook bestuursfuncties. De voornaamste bestuursfuncties,, die van stamhoofd en dorpshoofd, erven m strikt matrilineaire zin over. 2 " 4
Alss een van deze functionarissen komt te overlijden wordt hij opgevolgd door een
vann zijn lineagegenoten, iemand van dezelfde lo. De nieuwe dignitaris is liefst iemandd van een ander segment, van een andere bee, dan de overledene. De verklaringg hiervoor is dat op deze wijze alle segmenten van de lineage om beurten profiterenn van het aanzien en de voordelen van deze functie.2""' De vererving en opvolgingg van bestuursfuncties is bij dit onderzoek niet uitgewerkt, daar dit meer een
bestuursrechtelijkee dan een privaatrechtelijke aangelegenheid is.
Inn dit onderzoek worden tot de Marron nalatenschap gerekend alleen de roerende
goederenn die tijdens de dood in het feitelijk bezit van de erflater zijn.
' ss Quintus Bosz IW>5. p. 15.
'''' Kambel & MacKav 2nn3, p. 31.
"'' Presidentieel Besluit 2000 no. 2S. betreffende de erkenning van de collectieve rechten op hun
woongebiedenn win Inheemsen en Marrons.
11
Het protocol win conclusies win de beraadslagingen in het kader van de liuskondre dev. welke
aangevangenn is op 1M februari 2I»III. vervolgd is tip \l) februari 2<>(Ki. 31 maart 2nnn L-n afgeslotenn is op i april 2nnu.
'-- Libretto IWll. p. If).
'^^ 1'itlo Van der liurght. Ebben 2'»'»4. p. 5.
•-•- Landveld 2*w»fS. p. 45: Paknsic \'>{><K p. 2l>: Köbben V)7'K p. (V>,
"•• Libretto l'Wi, p. 25; Köbben }'>!'). p. 42.
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D.D. De positie van de oudste broer rati de erflater
Dee oudste broer van de erflater is in eerste instantie belast met al hetgeen de nalatenschapp betreft. Deze oudste broer van de erflater heeft erfrechtelijk een bijzonderee positie, die onmiddellijk na het overlijden zijn aanvang neemt. Hij is een van de
eerstenn die van het overlijden van de erflater op de hoogte wordt gesteld. Na het
overlijdenn van een Marron komt de familieraad bijeen om de begrafenisplechtighedenn te organiseren.
Dee familieraad is een vergadering van de oudste mannen van alle betrokken families.""'' De oudste broer van de overledene heeft in deze vergadering over het algemeenn de leiding.
Dezee broer van de erflater of bij gebreke daarvan de oudste zoon van de moeders
zus: :
-----

Verkrijgt \\m rechtswege de goederen uit de nalatenschap:
Moet nagaan wat in de nalatenschap valt;
Moet nagaan wie de erfgenamen zijn;
Bepaalt het gedeelte dat de erfgenamen ontvangen uit de nalatenschap.

Ingevall de oudste broer de nalatenschap niet verdeelt, maar deze onder zich houdt,
dann ontstaat de volgende situatie:
-- De oudste broer verkrijgt alle goederen van de nalatenschap. Er bestaat geen onverdeeldheidd na het overlijden van de erflater, de goederen gaan over op het m o mentt waarop de erflater komt te overlijden; er is geen opvolging van rechtsmomeuten,, maar een samenval van rechtsmomenten. Een levering is daarbij niet nodig
omm het goederenrechtelijk effect te doen intreden. Er is dan ook geen sprake van
eenn verdeling door de erfgenamen maar van een toekenning van de rechten, reden
waaromm het begrip verdeling bij de beschrijving van het Marron-erfrecht tussen
aanhalingstekenss geplaatst is.
-- De oudste broer van de Marron erflater is erfgenaam.
-- De Marron erfgenamen hebben in principe een niet afdwingbare vordering op de
oudstee broer van de erflater. Indien hij hen met een deel van de nalatenschap doet
toekomen,, kunnen zij bij een familielid (een o u d - o o m bijvoorbeeld) hierover hun
beklagg doen. Deze kan de jongere in rang dan aanspreken op het feit dat hij de erfgenamenn iets onthoudt wat hen toekomt.
-- Ingeval de oudste broer van de Marron erflater ook nadat hij aangesproken is,
onwilligg is om aan de erfgenamen hun deel uit te keren, dan worden de erfgenamenn boos. maar de goederen worden de oudste broer niet ontnomen.

Librettoo l ' ^ ' i . p. W.: Dor» 1 ' ^ . p. 1^-2 I
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D E "VERDELING"

A.A. De erfgenamen in her Marron-erfrecht
Inn de meeste gevallen vindt door de oudste broer van de Marron erflater "verdeling"" van de nalatenschap plaats. O m aan te geven hoe de "verdeling" geschiedt, is
hett nodig opnieuw te kijken naar figuur 1, die de onderverdeling van de stam aangeeft.. De "verdeling" wordt daarna aan de hand van genealogie toegelicht: een visuelee weergave van verwantschapsrelaties. Bij het tekenen van een genealogie
wordtt van symbolen gebruik gemaakt. Deze symbolen zijn: £\ = man en
OO = vrouw en is het gebruikelijk om de aanduidingen van primaire verwantenn af te korten ( Vader= Va, M o e d e r = M o . Broer=Br, Zuster=Zu, Zoon = Zo,
Dochter=Do).. Tante= M o Z u ofVaZu. 2 0 7
Figuurr 1:
Stamm der Aucaxiers
bb 1

Bijj de bepaling van de erfgenamen werken de Marrons volgens de volgende hoofdlijnen: :
1.. Alleen bloedverwanten van moederszijde, zij die tot dezelfde bee behoren, wordenn tot de nalatenschap geroepen;
Dee Marrons kennen het begrip "bee" oftewel "mensen van de buik" om de bloedverwantschapp aan te geven. Hiermee worden de nakomelingen aangeduid die dezelfdee overgrootmoeder hebben aangeduid.
Indienn een vrouw komt te overlijden erven haar kinderen, haar broers en zusters
vann moederszijde, haar moeder, haar ooms (MoBr) en tantes (MoZu). In Figuur 3
overlijdtt 10. Zij heeft als erfgenamen haar kinderen 14. 15, 15 en 17. haar broers
enn zuster 11. 12. 13. haar moeder, ooms (MoBr) en tantes (MoZu) 6, 7. 8 en 9.
--11''11 Kloos 1995, p. 41-42.
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Figuurr 3:
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Indienn een man komt te overlijden, erven de kinderen van zijn zusters van moederszijde,, zijn broers en zusters van moederszijde, zijn moeder, zijn ooms (MoBr)
enn tantes (MoZu). In figuur 4 overlijdt 13. Hij heeft als erfgenamen zijn broer en
zusterss 10. 11, en 12. Zijn zusters kinderen 14, 15. 16 en 17, 22, 23, 24 en 25. Zijn
moederr en zijn ooms (MoBr) en tantes (MoZu) 6. 7. <S en 9.

Figuurr 4:
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2.. Erfgenamen die "in gelijke graad" verwant zijn aan de erflater erven een gelijk
deel;; Met "gelijke graad" van verwantschap bedoelen de Marrons dat er volgens
henn tussen de overledene en de erfgenamen dezelfde directe familieband bestaat.
Ditt kan vergeleken worden met hetgeen in het recht het m gelijke graad verwant
zijnn genoemd wordt.
Inn figuur 5 erven volgens het Marron-erfrecht 14. 15, 16, 17, 6, /, 8 en 9, I I , 12
enn 13 een gelijk deel van erflater In.
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Figuurr 5:

OO 6 AT
O I OO

Ói<44
< Al5

Ólö

ÓS

A

O12 A 13

An

A

3.. De erfgenaam die de erflater het naast in graad verwant is, sluit de erfgenamen
diee in een verdere graad verwant zijn uit (zie figuur 6).
Bijj het overlijden van erflater I 1 sluiten haar moeder 6, ooms (MoBr) 7 en 9 tante
(MoZu)) 8, haar kinderen 18. 19, 20 en 21 en haar broers 10 en 12 en zuster 13, de
kinderenn van haar zuster 22, 23, 24 en 25 en de kinderen van haar tante 14, 15, 16
enn 17 als erfgenamen uit.
Figuurr 6:
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Dee eerste-, tweede- en derdegraads verwanten sluiten de andere verwanten tot de
zesdee graad uit. Zij komen pas in aanmerking als. volgens de westerse berekeningen,, de eerste-, tweede- en derdegraads verwanten er niet zijn. In het Marronerfrechtt zijn de eerste, tweede en derdegraads verwanten namelijk aan elkaar gelijkgesteld.. Zijn er ook geen verwanten van de bee, dan verkrijgen de verwanten van
dee lo de nalatenschap. Zijn er ook geen verwanten van de lo, dan wordt deze verdeeldd tussen de andere stamleden.
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B.B. De groepen erfgenamen in het Marron-erfredu
Mett in achtneming van de hoofdlijnen van het Marron-erfiecht wordr gekomen
toee vier groepen van erfgenamen die successievelijk tot de nalatenschap worden geroepen,, waarbij bij aanwezigheid van een van de leden van de ene groep de andere
groepp uitgesloten wordt:
Indienn de erflater een vrouw is:
1.. Haar kinderen, haar broers en zusters van moederszijde, haar moeder, haar
oomss (MoBr) en tantes (MoZu);
2.. De kinderen van haar dochters, de kinderen van haar zusters van moederszijde,
haarr moeders moeder, de kinderen van haar tantes (MoZu). en de overige ledenn van dezelfde bee;
3.. De overige leden van dezelfde lo waartoe de erflater behoorde;
4.. De overige leden van de stam van de erflater.
Indienn de erflater een man is:
1.. De kinderen van zijn zusters van moederszijde, zijn broers en zusters van m o e derszijde,, zijn moeder, zijn ooms (MoBr) en tantes (MoZu);
2.. De kinderen van de kinderen van zijn zusters van moederszijde, zijn moeders
moeder,, de kinderen van zijn tantes (MoZu) en de overige leden van dezelfde
bee; ;
3.. De overige leden van de lo waartoe de erflater behoorde;
4.. De overige leden van de stam van de erflater.
§§ 7

DL VERMOGENSRECHTELIJKE POSITIE VAN LANGSTLEVENDE
MARRON-ECHTGENOTEN N

A.A. De plaats van Je langstlevende echtgenoot als erfgenaam
Naa de beschrijving van de hoofdlijnen van het huwelijksvermogens- en erfrecht bij
dee Marrons, kan uiteindelijk de vermogensrechtelijke positie van de langstlevende
Marron-echtgenoott volgen. Er zijn na het overlijden van de ene echtgenoot twee
periodenn die van invloed zijn op de vermogensrechtelijke positie van de langstlevendee Marron-echtgenoot te weten: de r o u w p e n o d e en de tijd na de afsluiting van
dee rouwperiode.
Tijdenss de rouwpenode gaan de Marrons ervan uit dat de langstlevende echtgenoot
nogg verbonden is met de overleden echtgenoot. Tot het einde van de rouwperiode,, die gemiddeld zes maanden duurt, moet de familie van de overledene materieel
zorgenn voor de langstlevende echtgenoot. De rouwpenode wordt afgesloten met
eenn ritueel, uitgevoerd door de familie van de overledene dat "poer blaka" genoemdd wordt. Daarna houdt die verantwoordelijkheid van de familie \\\n de overledenee op en moet hij zij terugkeren naar zijn/haar familie. Hij/Zij is dan ook vrij
omm een andere partner te kiezen.
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Naa de rouwperiode vindt de "verdeling" van de nalatenschap plaats. Echtgenoten
ervenn in het Marron-erfrecht met van elkaar, waardoor zij ook geen plaats als erfgenaamm van de overledene hebben.
B.B. Gevotgeti van liet overlijden vati de echtgenote voor de weduwnaar
Hoewell de echtgenoten geen plaats als erfgenamen van elkaar hebben, heeft het
overlijdenn van één van hen natuurlijk (vermogensrechtelijke) gevolgen voor de andere:: de rechten en verplichtingen die de echtgenoten naar elkaar toe hadden,
houdenn op te bestaan. Is de langstlevende echtgenoot een man dan zijn er meestal
vermogensrechtelijkk geen veranderingen: de verplichtingen van de vrouw die overledenn is (zoals het koken voor de man), worden door zijn andere vrouw(en) overgenomen.. Meestal heeft de man de vrouw meegenomen naar zijn dorp waar hij
zijnn eigen hut heeft en hoeft hij dus bij haar overlijden niet te verhuizen.
Heettt de man in het dorp van de vrouw ook een hut gebouwd, dan verhuist hij
mett zijn spullen naar zijn dorp terug, waar hij meestal ook zijn eigen hut heeft.
CC Gevolgen van het overlijden van de echtgenoot voor de weduwe
Iss de langstlevende echtgenoot een vrouw dan is het eerste gevolg van het overlijdenn het teit dat het recht op verzorging dat zij op de man had, is vervallen. Deze
verzorgingg wordt na de rouwperiode door haar familie en met name haar oudste
broerr overgenomen in geval zij niet voor zichzelf kan zorgen. Had de man de
vrouww na het huwelijk meegenomen naar zijn dorp dan is het gebruikelijk dat zij
naa zijn overlijden terugkeert naar haar dorp. Van het kostgrondje dat zij bewerkt,
datt staat op grond van de bee van de man, moet zij ook afstand doen. De vrouw
magg de spullen die zij als bruidsschat en gedurende zijn leven van de man gekregen
heeftt (keukengerei, haar boot, sieraden) behouden en meenemen naar haar dorp.
Vaakk krijgt zij van de familie van de man nog een seizoen de gelegenheid om de
opbrengstt van de landbouwgrond te oogsten.
Dee familie van de vrouw bouwt na haar terugkeer naar haar dorp een hut waarin
zijj kan wonen of zij trekt (tijdelijk) in bij haar moeder. Deze helpt zij in eerste instantiee met het bewerken van de grond. Blijft zij zonder partner en is zij nog betrekkelijkk jong dan krijgt zij van haar familie een eigen stuk grond in gebruik om te
bewerken. .
Iss de weduwe jong, dan trouwt ze vaak snel weer en zorgt de nieuwe man voor
eenn stuk grond en een hut. Is de weduwe oud, dan trekt zij over het algemeen bij
eenn van haar kinderen in die de zorg voor haar op zich neemt. Ingeval de weduwe
oudd en kinderloos is, neemt een van haar zusters kinderen de zorg op zich.
W o o n d ee de vrouw in haar dorp dan veranderen haar leefomstandigheden niet bij
overlijdenn van haar echtgenoot. Had haar overleden echtgenoot m het dorp van de
vrouww zijn hut gebouwd, dan komt na zijn overlijden zijn oudste broer die de na-
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latcnschapp rot zich neemt en onder zijn familie "verdeelt". Opgemerkt moet wordenn dat indien een man vaak bij een vrouw blijft en minder in zijn eigen hut, de
indrukk bij zijn familie ontstaat dat hij een deel van zijn goederen in de hut van de
vrouww achterlaat. Als zo n echtgenoot komt te overlijden, neemt de familie van de
overledenn man ook goederen mee waarvan zij de indruk hebben dat die van de
mann geweest zijn, terwijl de goederen tot de bruidschat van de vrouw behoorden
off goederen waren die zij tijdens het huwelijk van de man gekregen had. De
vrouww heeft geen verweer tegen het feit dat de familie van de man ervan uit gaat
datt hetgeen waarvan zi| niet kan bewijzen dat het van haar is, van de overleden
echtgenoott is geweest.
Uitt het voorgaande is gebleken dat de Marron-vrouw bij het huwelijk een bepaald
vermogenn van haar echtgenoot krijgt toebedeeld welk haar m staat moet stellen om
zichzelff van het hoogstnodige te voorzien. Gedurende het huwelijk voorziet de
Marron-mann haar van de extra's nodig voor het levensonderhoud (onder andere
vleess en vis). Verder kan hij haar vermogen doen toenemen door middel van de
geschenkenn die hij haar geeft (sieraden, pangi's en dergelijke). Het kind dat uit dit
huwelijkk geboren wordt, vormt met zijn moeder de bouwsteen voor de bloedverwantschaprelatiee waarop het Marron-ertrecht rust. Hoewel het kind en de vader
biologischh gezien eveneens bloedverwanten van elkaar zijn, behoren de kinderen
tott de familie van hun moeder. Er wordt ervan tut gegaan dat een goede man voor
zijnn kinderen zorgt, doch worden er vanuit de Marrongemeenschap geen sancties
gesteldd ingeval de vader niet aan de zorgverplichting naar zijn kinderen toe voldoet.. De verzorgingsplicht van de vader in de Marrongemeenschap zie ik daarom
alss een natuurlijke verbintenis omdat zij rechtens niet afdwingbaar is. D e afstammingg van het kind ingeval het de vader betreft, heeft ook geen invloed op de bepalingg van de erfgenamen in het Marron-erfrecht. Logischerwijs heeft het eindigen
vann de afstammingsrelatie tussen het kind en de vader en het aangaan van een
nieuwee vader-kind relatie dan ook iz,ccn invloed bij de bepaling van de erfgenamen
inn het Marron-erfrecht. De bloedverwantschapsrelatie die van grote invloed is op
hett erfrecht is de relatie tussen de erflater en de oudste broer van moederszijde. D e zee laatste wordt of de enige erfgenaam of de voornaamste erfgenaam en/of er
wordtt door hem bepaald wie wel en wie niet een deel van de nalatenschap verkrijgt.. Voor deze verdeling die na de rouwperiode plaatsvindt, komen in aanmerkingg de moeder, broers en zusters van de overledene van dezelfde moeder en de
broerr en zusters van de moeder van de overledene. Ak het een vrouw betreft, behorenn ook haar kinderen tot de erfgenamen.
Samenvattendd kan worden gesteld:
Dee langstlevende Marron-echtgenoot treedt traditioneel niet op als erfgenaam in de
nalatenschapp van de eerst stervende. Gezien het feit dat de Marron-man en de Marron-vrouww niet met elkaar samenwonen, ontstaat er na de dood van een van de
echtgenotenn zelden verwarring over de vraag wie de eigenaar van de goederen was
enn wie dus de erfgenamen zijn. Had de man de vrouw na het huwelijk meegenomenn naar zi]n dorp dan vervallen na de dood van de Marron-man haar gebruiksrechtenn op de grond waarop de hut staat en de grond die de vrouw na het huwelijk
toegewezenn werd om landbouw op uit te oefenen, daar zij haar rechten ontleende
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aann haar echtgenoot. Degene aan wie de gebruiksrechten op de grond toekomen, is
degenee aan wiens bee de grond behoort. Deze gebruiksrechten vervallen bij de
doodd van de houder. De huwelijksgiften ter gelegenheid van de totstandkoming
vann het huwelijk en de giften van de man aan de vrouw tijdens het huwelijk zorgenn er over het algemeen voor dat er een aanwas van het vermogen van de Marron-vrouww plaatsvindt. Na het overlijden van haar echtgenoot kan haar vermogen
afnemen,, afhankelijk van het dorp waar zij w o o n t en daarmee samenhangend de
plaatss waar haar kostgrond gelegen is. De vermogensrechtelijke positie van de Marron-mann daarentegen neemt niet toe als gevolg van het huwelijk of als gevolg van
hett overhiden van (één van) zijn echtgenote(n).
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Hoofdstukk 4
Dee positie van de langstlevende echtgenoot tegen de achtergrondd van het huwelijksvermogens- en het erfrecht bij de
Caraïben n
§§ 1

INLEIDING

Inn dit hootdstuk de hoofdlijnen van het huwelijksvermogensrecht van de Caraïben
aann de orde, gevolgd door de hoofdlijnen van dit erfrecht, waarna tegen deze achtergrondd de positie van de langstlevende Caraïbsche echtgenoot beschreven zal
worden. .
§§ 2

INVULLING VAN BUGRIPPLN

A.A. Bloedverwantschap
Zoalss aangegeven in Hoofdstuk 3, paragraaf 2 onder A is bloedverwantschap de betrekkingg tussen personen, die de een van de ander afstammen dan wel een gemene
stamvaderr of stammoeder hebben. In de Caraïbsche gemeenschap heeft het gevolg
vann de (aangenomen) bloedverwantschap bepaalde consequenties. In de Caraïbsche
maatschappijj geldt het verbod op een huwelijk tussen broers en zusters. De Caraïbenn zien in de kinderen van vaders broer en moeders zuster geen neven en nichten
zoalss in ons systeem, maar broers en zusters die zij derhalve niet kunnen huwen.
Kinderenn van vaders zuster en van moeders broer worden door de Caraïben gezien
alss verwanten van een andere soort: ze worden niet gezien als broers en zusters,
maarr als een categorie verwanten met wie men bij voorkeur trouwt. 2 "*
B.B. Aanverwanten
Dee Caraïbsche vrouw blijft na haar huwelijk over het algemeen in het dorp van
haarr ouders wonen. De echtgenoten van deze vrouwen behoren tot de groep aanverwanten.. Deze mannen zijn in de groep vrij geïsoleerd. Er zijn verschillende redenenn voor dit isolement. De mannen hebben elkaar voor het werk minder nodig
dann de vrouwen. De mannen zijn geen verwanten van de andere mannen in de
groep.. Er is een relatie van vermijden tussen de man en zijn schoonouders: de man
spreektt hen nooit aan en zij spreken hem niet aan. In de lokale groep treft de man
anderee mogelijkheden van contact: zijn zwagers, de echtgenoten van de zusters van
zijnn vrouw en soms de broers van zijn vrouw. Het contact tussen deze is informeel
enn gemakkelijk. Een derde soort relatie bestaat er tussen de ingetrouwde mannen
enn de ongetrouwde zusters van hun vrouw. Het is een man toegestaan seksuele relatiess te hebben met zijn vrouw's zuster.""'
Wanneerr een man in een dorp komt waar hij geen verwanten heeft en memand
kent,, integreert hij zich in de structuur via verwantschapsterminologie. Hij noemt

-'"" Kloos l'/Jn. p, 71-72.
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ecuu man van de generatie van zijn vader bijvoorbeeld naar de cerm waarmee de
m o e d e r ss broer wordt aangesproken. Dat maakt de dochters van deze man automatischh tot potentiële vrouw. De zusters van deze man zijn "moeders" en daarmee
heeftt de nieuwkomer meteen broers en zusters gekregen. Moeders zijn getrouwd
mett "vaders"" en vaders hebben zusters. De kinderen van die zusters zijn weer p o tentiëlee partners. De broers en zusters van een ouderpaar worden aangeduid met
bloedgenotenn en met hen is. zoals eerder gezegd, een huwelijk niet mogelijk. 1 "
§§ 3
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A.A. Het Cdidibschc huuvlijk
Inn de Caraïbsche gemeenschap bestaat er een erkende blijvende formele band tussenn een man en een vrouw. Deze erkende blijvende formele band kan ook bestaan
tussenn een man en verschillende vrouwen, maar niet tussen een vrouw en verschillendee mannen. De kinderen, die uit deze erkende relaties geboren worden, hebben
dee man als vader.
Wanneerr een Caraïbsche jongen een meisje tot vrouw wil hebben, vertelt hij dat
eerstt aan zijn ouders. De vader van de jongen gaat dan naar de vader van het meisje
mett enkele Indiaanse sigaren en biedt de vader van het meisje er een aan. Wanneer
diee de sigaar aanneemt betekent het dat hij in principe de zoon van de aanbieder als
schoonzoonn aanvaardt. Weigert hij hem of wil zijn dochter hem niet als echtgenoot,, dan weigert hij de sigaar. Beide mannen praten in zo een geval verder over
hett weer en de visvangst en na enige tijd vertrekt de vader van de jongen weer.
Eenn andere mogelijkheid om tot een huwelijk te komen is dat de moeder een man
vraagtt haar dochter tot vrouw te nemen. Wanneer de ouders van de man hun instemmingg betuigen en andere verwanten op de hoogte zijn gebracht en geen bezwarenn naar voren brengen, gaat het ceremonieel verder. De jongeman laat het
meisjee vis sturen. Wanneer zij de vis kookt is dat een teken dat zij instemt met het
huwelijk.. O p haar beurt stuurt zij de gekookte vis naar de jongeman. Na deze uitwisselingg en dit wederzijds op svmbolische wijze aftasten van de bereidheid om tot
eenn huwelijk te komen, haalt liet meisje op een dag de hangmat van de jongeman
enn bindt die 's avonds naast de hare. Die avond keert de jongeman niet terug naar
zijnn eigen huis, maar naar het luns van het meisje. Die nacht slapen ze samen en is
hett huwelijk voltrokken. "
Inn de periode die hierop volgt gaat een jongen gewoon door met zijn werkzaamheden.. Hij brengt de vis die hij vangt niet meer naar zijn ouders, maar naar zijn
vrouw.. Hij woont in het huis van zijn schoonvader. Deze eerste periode draagt het
karakterr van een proefhuwelijk: de echtgenoten gaan na ot ze elkaar definitief als
echtgenoott willen hebben. Het gevolg is dat de relatie ot na korte tijd verbroken
wordt,, of zich ontwikkelt tot een zeer sterke huwelijksrelatie die maar zelden door
echtscheidingg verbroken wordt. Besluiten zij bij elkaar te blijven dan bouwt na
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verloopp van tijd de man een eigen hut. meestal in de onmiddellijke nabijheid van
dee hut van zijn schoonouders." 112
Dee man maakt diverse gebruiksvoorwerpen die nodig zijn zoals manden en een
niatapii (cassavezeef). Hij koopt potten en pannen. In de eerstvolgende droge tijd
legtt hij zijn eerste kostgrondje aan. De vrouw beplant het grondje. In sommige gevallenn gaat de man met zijn vrouw terug naar de plaats waar hij zelf vandaan komt,
maarr daarvoor heeft hij toestemming van zijn schoonouders nodig."113
B.B. Rechten en verplichtingen van de Caniïhsche echtgenoot
Eenn goede echtgenoot hoort zijn vrouw verder te voorzien van de nodige gebruiksvoorwerpenn zoals potten, pannen, matapi's. stampers e.d. De man gaat jagen
enn vissen en geeft een deel daarvan aan zijn gezin voor h u n levensonderhoud. De
restt mag hij verkopen en de opbrengsten daarvan vormen zijn inkomen.
CC Rechten en verplichtingen van de Caraïhsche echtgenote
Dee vrouw moet zorgen voor het eten en de kinderen. D e vrouw zal de grond bewerkenn om aan voedsel voor haar en het gezm te komen. Levert de grond meer op
dann zij kunnen consumeren dan zijn de opbrengsten die hieruit verkregen worden
vann de vrouw. Verder heeft zij de verplichting m de fysieke behoeften van de man
tee voorzien." 14
D.D. Verzorging van kinderen
Inn de opvoeding van de kinderen spelen twee personen een grote rol: de oma van
moederss zijde en de broer van moederszijde. De oma van moederszijde leert de
kleindochterss de vrouwelijke taken aan en vertelt hun de gedragsregels die bij het
vrouwzijnn horen. De oom van moederszijde neemt zijn zusters zonen mee op jacht
enn naar het vissen zodat zij die vaardigheden kunnen aanleren. De oma en de oom
wordenn na het volwassen worden van de kinderen bij zwaarwegende aangelegenhedenn zoals een huwelijk en huwelijksproblemen eveneens geconsulteerd. Aan de
kinderenn wordt geleerd dat zij de plicht hebben om zowel materieel als moreel
voorr de ouders te zorgen als de ouders dat zelf niet meer kunnen.
/:'.. Het goederenrechtelijk stekel in het Carifibsch huwelijksvermogensrecht
Doorr het huwelijk ontstaat er bij de Caraïben geen gemeenschap van goederen.
Iederr bestuurt de goederen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.
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§§ 4

CiRONDSLACiliN VAN Hh'I CARAÏUSCH L R F R L U H I

Hett Caraïbsche erfrecht gaat uit van het gezin: man, vrouw en de kinderen. In liet
Caraïbschh erfrecht worden de leden van het gezin als erfgenamen gezien. Het m o mentt waarop een man en een vrouw kinderen krijgen, ontstaat er een nieuw gezin.
Komenn uit de relatie tussen de man en de vrouw geen kinderen voort, dan blijven
dezee man en vrouw erfrechtelijk gezien behoren tot het gezin waar zij uit voortgekomenn zijn.
Uitgangspuntenn van dit erfrecht zijn dat:
Hett gezin hetgeen nagelaten is tot zich neemt;
Degenee uit het gezin die de verantwoordelijkheid voor het gezin draagt,
neemtt hetgeen nodig is voor onderhoud van het gezin;
Degenee uit het gezin die iets voor zichzelf nodig heett, neemt hetgeen hij
nodigg heett.
.-1.. Soorten erfopvolging in het (^mübsch erfrecht
Hett nalaten van een goed aan iemand die geen lid is van het gezin, hoort niet binnenn de gedachtegang van de Caraïben. Er bestaat daarom geen vorm waarin aan
eenn derde iets na de dood wordt nagelaten. Indien iemand iets aan een derde wil
geven,, moet hij dat gedurende zijn leven doen.
B.B. De Caraïbsche nalatenschap
Dee Caraïben kunnen verschillende soorten vermogen hebben:
Werktuigen; ;
-- Goederen zoals levensmiddelen, potten en pannen, goud, geld. een korjaal, een
buitenboordmotor; ;
Hett recht om van een ander iets te vorderen, bijvoorbeeld goud ot geld dat hij
moett geven.
Dee Caraïben gaan ervan uit dat met het overlijden van iemand zijn verplichting om
ietss te leveren, komt te vervallen. Evenzo vervalt het recht van de erfgenamen om
hetgeenn hem nog niet geleverd is. te vorderen.
Dee grond is eigendom van de hele Caraïbsche gemeenschap en daarom mag elk lid
vann die gemeenschap gebruik maken van de grond en de vissen vangen die in de
krekenn voorkomen.
Hett privé vermogen en daarmee de nalatenschap van volwassen Caraïben bestaat
traditioneell uit roerende goederen zoals huishoudelijke gebruiksvoorwerpen, kledingg en sieraden etc.
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ERFOPVOLGING BIJ DL CARAÏBLN

A.A. Onbekwaamheid om tv erven
Indienn iemand zich erg misdraagt, wordt hij uit het dorp verbannen. Hi] bestaat
voorr die gemeenschap dan niet meer. Een erfenis kan hem dan ook niet ten deel
vallen. .
li.li. Hoofdlijnen van de erfopvolging
Dee erfopvolging bij versterf berust in de eerste plaats op de bloedverwantschap tussenn de erflater en zijn erfgenamen. Het gezin staat hierbij centraal. De hoofdlijn in
ditt erfrechtelijk systeem is dan ook:
Dee leden van het gezin worden tot de nalatenschap geroepen.
Komtt een echtgenoot te overlijden en heeft her echtpaar kinderen, dan blijven de
rechtenn op de erfenis in het gezin. Degene met de meeste verantwoordelijkheid
binnenn het gezin en degene die iets nodig heeft, neemt gewoon het benodigde uit
dee erfenis. Als bijvoorbeeld de vader komt te overlijden en hij een korjaal met buitenboordmotorr nalaat, zal zijn zoon die veelal verantwoordelijkheid voor het gezin
opp zich heett genomen, gewoon gebruik maken van de boot om te vissen. Hij
heeftt daarvoor geen uitdrukkelijke toestemming nodig. Hoewel het dus de zonen
zijnn die zich over het algemeen de nalatenschap van de vader gebruiken, kan het
gebeurenn dat een man een dochter heeft die goed kan vissen en in plaats van haar
broerr de verantwoordelijkheid voor de visvangst op zich heeft genomen. Als deze
dochterr de korjaal zou gebruiken, is het ook geen probleem.
Zouu de vrouw komen te overlijden dan wordt hetzelfde principe als eerder o m schrevenn toegepast. Daar de meisjes de roerende zaken van hun moeder gezien de
taakverdelingg beter kunnen gebruiken, zijn zij het die deze dan tot zich nemen. Er
vindtt dus geen verdeling plaats van hetgeen nagelaten is. De gezinsleden mogen de
nagelatenn goederen gebruiken zoals het hun uitkomt.
Indienn een echtgenoot komt te overlijden en schulden nalaat, zullen de vrouw en
dee kinderen de schulden voldoen. Degene die zich verantwoordelijk voelt, voldoet
dee schuld. Z o zal ook degene uit het gezin die zich geroepen voelt, vragen om afgiftee van goederen die niet geleverd zijn, maar waarvoor wel betaald is. Hiertoe bestaatt echter geen verplichting.
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C.C. De erfgenamen in her Caraïbsch erfrecht
1.. De erflater is een vrouw, gehuwd en heet: kinderen
Figuurr 7:
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FT T
Erflaterr 1 in figuur 7 heeft als erfgenamen haar man 1. haar kinderen 3, 4, 5 en 6.
2.. De erflater is een man, gehuwd en heeft kinderen
Figuurr 8:

Erflaterr 2 in figuur 8 heeft als erfgenamen zijn vrouw 1, zijn kinderen 3, 4, 5 en 6.
3.. De erflater is een man. gehuwd, zonder kinderen
Alss iemand een echtgenoot maar geen kinderen nalaat, dan gaat zijn nalatenschap
inn principe naar het gezin dat hij nooit verlaten heeft, omdat hij geen eigen gezin
heeftt gesticht: zijn ouders, broers en zusters. Hierbij speelt ook mee de plaats waar
hett gezin woont. Als de man komt te overlijden en het paar bij de familie van devrouww woonde, blijven alle goederen bij de vrouw en het gezin waar de vrouw tut
voorkomt.. Woonde ditzelfde gezin m het dorp van de man, dan laat de vrouw alles
achterr voor het gezin waar de man tut voortkwam. Zij mag dan met haar persoonlijkee eigendommen vertrekken naar haar dorp.
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Figuurr 9:
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Inn Figuur 9 heeft erflater 6, I' tor vrouw. Zij hebben geen kinderen en wonen in
hett dorp van 6. Zij die tot de nalatenschap geroepen worden zijn 1,2, 3, 4 en 5.
Figuurr 10:
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Inn Figuur 11) wonen erflater 6 en zijn vrouw P in het dorp van P. Zij hebben geen
kinderen.. Zij die tot de nalatenschap geroepen worden zijn P. 8, 9. 10. 11 en 12.
4.. De erflater is een vrouw, gehuwd zonder kinderen
Figuurr 11:
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Inn figuur 1 I komt P te overlijden. Zij en haar echtgenoot hebben geen kinderen
enn wonen in het dorp van f>. Zij die tot de nalatenschap geroepen worden zijn 1. 2.
3.. 4 en 5.
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Figuurr 12:
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Inn Figuur 12 wonen erflater P en haar man (> in het dorp van P. Zij hebben geen
kinderen.. Zij die tot de nalatenschap geroepen worden zijn 8, 9, Kl, 11 en 12.
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D E E R F K E C H EELIJKE P O S I T I E V A N D E L A N G S T L E V E N D E C A R A Ï B S C H E
ECHICENOOTT

A.A. Echtgenoten als erfgenaam
Ingevall Caraïbsche langstlevende echtgenoten een gezin hebben gesticht en de m e ningg zijn toegedaan dat zij iets uit de nalatenschap van de andere echtgenoot willen
hebben,, dan mogen zij dit nemen. Indien zij elkaar iets willen geven, doen zij dat
gedurendee hun leven. Hebben deze echtgenoten geen gezin gesticht dan erven zij
mett van elkaar.
li.li. Gevolgen van het overlijden van de echtgenoot voor de weduwnaar
Dee mannen hebben over het algemeen in hun dorp hun eigen hut, waarin zich
hunn eigendommen bevinden. Het overlijden van één van zijn echtgenoten heelt
vermogensrechtelijkk slechts weinig invloed, gezien het feit dat de man hetgeen de
vrouww nalaat niet nodig heeft en het dus ook met neemt.
C.C. Gevolgen ran het overlijden van de echtgenoot voor de weduwe
Overr het algemeen heeft het overlijden van de echtgenoot geen noemenswaardige
vermogensrechtelijkee gevolgen voor de langstlevende echtgenote. De goederen die
dee vrouw van haar man tijdens het huwelijk ontvangen heeft zijn haar eigendom
gewordenn op het moment waarop zij die kreeg. Deze vallen dus met in de nalatenschap.. Wil zij goederen uit hetgeen haar echtgenoot heeft nagelaten dan mag zij
dezee zonder uitdrukkelijke toestemming gebruiken. Hetgeen zij van de man ontvingg tijdens het leven, bijvoorbeeld wild, vissen e.d. wordt of door een van de kinderenn overgenomen of als die nog te jong zijn door een van de leden van het gezin
waaruitt de vrouw afkomstig was: haar broers, zusters, ouders. Omgekeerd geldt
voorr de man hetzelfde.
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Woondee het gezin in het dorp van de man en hadden zij kinderen,
zijnn dat de vrouw niet de kinderen, hetgeen zij tijdens het huwelijk
gehadd heeft en de hele nalatenschap terugkeert naar haar dorp.
Woondenn de man en de vrouw in het dorp van de man en hadden zij
ren,, dan vertrekt de vrouw na het overlijden terug naar haar dorp met
persoonlijkee eigendommen zoals kleding en sieraden.
§§ 7

dan kan het
van de man
geen kindeslechts haar

D E V E R M O G E N S K E C H T E L I J K E POSITIE VAN DE L A N G S T L E V E N I )E

CARAÏBSCHEE ECH'1 GENCX )T

Hett voorgaande overziend, kan geconcludeerd worden dat de vrouw de benodigdhedenn voor de huishouding niet verkrijgt als huwehjksgift, maar dat zij aangeschaft
wordenn nadat het huwelijk gesloten is. Deze benodigdheden zijn te beschouwen als
kostenn van de huishouding die door de man gedragen moeten worden. Kleding en
sieradenn die een man aan zijn vrouw geeft worden haar eigendom. Verder doet het
Caraïbschee huwelijk geen gemeenschap van goederen ontstaan. Ingeval namelijk
hett huwelijk door echtscheiding zou worden ontbonden, worden de goederen ook
niett gedeeld. Bij echtscheiding is de "schuldvraag" van belang. De partij die de
schuldigee is ( lees: de ene partner heeft verlaten) moet alles, met uitzondering van
dee persoonlijke spullen achterlaten en vertrekken. Betreft het een vrouw die in haar
dorpp woonde en een andere man neemt, dan vertrekt zij meestal met achterlating
vann alles naar het dorp van de nieuwe man. Het huishouden en de kinderen die zij
achterlaatt worden door haar familie verzorgd. Vaak is het haar zuster die haar rol
overneemt,, daar het toegestaan is dat een Caraïbsche man seksuele betrekkingen
mett de zus van zijn vrouw onderhoudt. Woonde deze vrouw in het dorp van haar
mann en kiest zij een andere partner, dan moet zij eveneens met slechts haar persoonlijkee eigendommen vertrekken. De kinderen worden in een dergelijk geval
naarr het dorp van de vrouw gebracht en door haar moeder of zuster verder opgevoed.. De man kan in een dergelijk geval de zuster van zijn ex-vrouw tot vrouw
kiezen,, die het huishouden dat achtergelaten is, dan overneemt. Kiest een man ervoorr om de relatie met de vrouw stop te zetten, dan bezoekt hij haar niet meer en
laatt verder alle roerende goederen voor haar, inclusief de roerende goederen die
zijnn eigendom waren, maar in haar hut lagen.
Indienn het huwelijk door overlijden beëindigd wordt, dan is de woonplaats van de
echtgenotenn na de huwelijkssluiting en het feit of zij al dan met kinderen gehad
hebbenn van groot belang bij de bepaling van de erfgenamen. Zijn er kinderen dan
ervenn echtgenoten in principe wel van elkaar. Zijn er geen kinderen dan erft de
vrouww over het algemeen van de man, daar het regel is dat de vrouw in haar dorp
blijftt wonen. De man erft om dezelfde reden over het algemeen met van de vrouw.
Hett blijkt dus dat de vermogensrechtelijke positie van de langstlevende Caraïbsche
echtgenoott noch door het huwelijk, noch door overlijden beïnvloed wordt.
Hoewell de Caraïben bij het onderzoek aangegeven hebben dat zij privé-vermogen
hebben,, kom ik tot de conclusie dat dit "privé-vermogen" eigenlijk gemeenschapsbezitt is. De gemeenschap waartoe dit vermogen behoort, is aan verandering
onderhevig:: het is of. het gezin waaruit de vrouw komt, ingeval de echtgenoten in
hett dorp van de vrouw wonen of het nieuwe gezin dat man en vrouw gesticht
hebben,, of het gezin waar de man toe behoort indien er uit het huwelijk geen km-
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derenn geboren zijn en het echtpaar m het dorp van de man woont. Van erfrecht in
dee eigenlijke zin des woords is er vanuit deze visie dan geen sprake.
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Hoofdstukk 5
D ee positie van de langstlevende echtgenoot tegen de achterg r o n dd van het huwelijksvermogens- en erfrecht in Suriname
§ 11

INLEIDING A L C L M L Ü N

Naa de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron en Caraïbsch recht
bekekenn te hebben, zal deze positie nu vanuit het Surinaams recht belicht worden.
Hett aantal inwoners van Suriname bedraagt ongeveer 492.000.-1"1 Vrouwen vormenn hiervan ongeveer de helft (49.8%). Het percentage vrouwen in de volksvertegenwoordigingg en de regering is laag (2000: DNA 17,3 % en Regering 18,8%). De
deelnamee van vrouwen op besluitvormingsniveau in de politieke partijen is laag
(14%).. Participatie van vrouwen in het lokale bestuur was in 1998, 2 1 % . In 1998
wass bij het Hof van Justitie en het Parket 31 % vrouw en het percentage vrouwelijkee advocaten bedroeg toen 31,8%) (in 2001 is de eerste vrouwelijke rechter benoemd).. Het percentage vrouwelijke huisartsen bedroeg in 1999 22,4%. maar
slechtss 5,3%) van de medische specialisten was vrouw. 2 "' Het is dus duidelijk dat de
autoriteit,, de beslissingsbevoegdheid, in Suriname overwegend bij de man ligt. Dit
heeftt in de geschiedenis van het huwelijksvermogens- en het erfrecht zijn invloed
gehadd op de positie van de vrouwelijke echtgenoot en de vrouwelijke langstlevendee echtgenoot.
Annoo 2005 is er wettelijk sprake van gelijkheid van man en vrouw op voornoemde
vlakken.. De regels van het Surinaams huwelijksvermogens- en erfrecht gelden dus
gelijkelijkk voor zowel de man als de vrouw. L
Voordatt op het Surinaams huwelijksvermogens- en erfrecht ingegaan wordt is het
nodigg het begrip vermogen in het Surinaams recht te omschrijven. Het juridisch
woordenboekk omschrijft het vermogen als de goederen en schulden van een
rechtssubject. 2 ^^ Voor het Surinaams recht wordt van deze definitie gebruik gemaaktt daar het Surinaams recht in tegenstelling tot het Nederland recht (art 3:6
N B W )) dit begrip niet gedefinieerd heeft. Niet alles dat tot iemands vermogen behoortt gaat met het overlijden over op de erfgenamen. O p grond van hun hoogstpersoonlijkk karakter dat voortvloeit uit de aard van het betrokken recht o\~ uit een
wettelijkee bepaling, gaan sommige rechten door erfopvolging niet over."1"
Inn dit hoofdstuk zal allereerst worden ingegaan op de hoofdlijnen van het Surinaamss huwelijksvermogensrecht, waarna de hoofdlijnen van het Surinaams erfrecht
volgen.. Als slot wordt de positie van de langstlevende echtgenoot vanuit voornoemdee rechtsgebieden beschreven. Een vergelijking met de positie van de langstlevendee echtgenoot in het Surinaams erfrecht houdt tevens een vergelijking van de
positiee van de langstlevende echtgenoot in het (oud) Nederlands erfrecht in. van-

:

'">> Algemeen Bureau voor Je Statistiek 2u<i5. p. II.
- : '' Unitem Suriname 2<in|, Vrouwen en besluitvorming.
Dee wijziging van artikel I 5(> SBW in l'JKl (S.B. l'Jfsl. 231 welke gelijkluidend was niet artikel
\r>\r>11)) lid I NBW oud (" |)e man is het hoofd der echtvereniging"), luidde de wettelijke gelijkwaardigheidd van echtgenoten m. Klaassen-Eggens iVSj. p. 3.
- i ss Algni & (iokkel 1'WC, p. 474.
11
' Bijvoorbeeld het recht van vruchtgebruik, art. N3f> SBW.
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wegee liet concordantiebeginsel""" dat tot 1975 heeft gegolden. Dit betekent dat tot
19755 het recht in Suriname en het Nederlands recht vrijwel gelijkluidend was.
Vanatt de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 geldt Surinaams recht. De traditiee om Nederlandse handboeken voor de beschrijving van het Surinaams recht te
gebruiken,, is in Suriname ook na 1975 voortgezet. Voorzover de Surinaamse en de
Nederlandsee regels niet van elkaar afwijken, levert dit weinig problemen op. Wel
betekentt het in bepaalde gevallen dat vanwege het andere tempo van de rechtsontwikkelingg in Suriname, Nederlandse handboeken van minder recente datum
gebruiktt moeten worden om het geldend Surinaams recht te beschrijven.
Voorr deze beschrijvingen, worden steeds eerst de verschillen en overeenkomsten
tussenn het betreffend Surinaams en het Nederlands recht aangegeven. Bij de b e schrijvingg van het Surinaams recht, is het van belang even in te gaan op de rechtsmachtt van de Hoge Raad der Nederlanden.
Dee rechtsmacht van de Hoge Raad der Nederlanden was in Suriname, al voor de
onafhankelijkheidd in 1975, zeer beperkt. Van 1865 tot 1909 was deze rechtsmacht
niett geregeld, van 1909 tot 1930 was zij beperkt tot de gevallen die zich vrijwel
niett voordeden. Na 1930 was cassatie alleen mogelijk van vonnissen die door het
Hoff van Justitie, de hoogste rechter in Suriname, in eerste aanleg werden gewezen.
Uitsprakenn van de Hoge Raad die na de onafhankelijkheid zijn gedaan, binden de
Surinaamsee rechter door het ontbreken van een formele band niet. De meeste uitsprakenn van de Hoge Raad worden ook thans nog als richtinggevend voor het Surinaamsee recht beschouwd. Wanneer uitspraken van de Hoge Raad betrekking
hebbenn op een regel die in Suriname en Nederland gelijk luidt, dan ligt het voor
dee hand dat de Surinaamse rechter het oordeel van de Hoge Raad met betrekking
tott de betekenis van die regel volgt. De Surinaamse rechter zal daarbij wel het
voorbehoudd maken dat de uitspraak alleen gevolgd wordt als de maatschappelijke
omstandighedenn waaronder die uitspraken zijn gedaan in Suriname niet wezenlijk
verschillenn van de omstandigheden in Nederland. : : i Gezien het feit dat de uitsprakenn van de Nederlandse Hoge Raad van betekenis zijn voor het Surinaamse recht,
wordenn deze ook in mijn bespreking betrokken.
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Hett Surinaams huwelijksvermogensrecht bevat bepalingen omtrent:
Rechtenn en verplichtingen van echtgenoten;
Dee wettelijke gemeenschap van goederen;
Huwelijksee voorwaarden.
Tott het huwelijksvermogensrecht behoren ook het schenkingsverbod tussen echtgenotenn (art 1097 SBW), de regel die ertoe leidt dat verjaring tussen echtgenoten
zichh niet kan voordoen, de artikelen betreffende het niede-hiiurschap van rechtswegee en de artikelen 57. 58 en 59 van de Faillissementswet 1935""". handelend
overr het faillissement van een gehuwde persoon."" 1

-1-'' Ait. 4S van Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, (.15. 1*>.Ï4 no. I /2.
--'' Kraan IW-J. \\ 2-?>.
------ ( d l 1'J.VS. SI zoals laatstelijk -ewijziizd hij S.B. 1'JNn, S2.
--"'' Van Mounk |WK. p. N-lJ.
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Hett Surinaams huwelijksvermogensrecht omvat de titels 5, 6 en 7 van liet eerste
Boek.. De vijfde titel met het opschrift rechten en verplichtingen van echtgenoten,
regeltt de vermogensrechtelijke betrekkingen van de echtgenoten onafhankelijk van
hett tussen hen geldende huwelijksgoederenreginie." 4 Titel n handelt over de wettelijkee gemeenschap van goederen en titel zeven van het SBW over de huwelijkse
voorwaarden. .
§33

V E R S C H I L L E N T U S S E N H E I ' S U R I N A A M S EN N E D E R L A N D S
HUWELIJKSVERMOGENSRECHT T

Hett Surinaams huwelijksvermogensrecht stemt in grote lijnen overeen met het
Nederlandss huwelijksvermogensrecht.
Zoo is Suriname samen met Nederland , een van de weinige landen die als wettelijk
stelsell van huwelijksgoederenrecht de algehele gemeenschap van goederen heeft."2"'
Dee verschillen tussen het Surinaams en het Nederlands huwelijksvermogensrecht
zijnn kort samengevat:
1.. In de titel rechten en verplichtingen van echtgenoten;
a.. De zogenaamde gezmsbeschermende bepalingen zijn verschillend geregeldd voor wat betreft koop op afbetaling, schenking en borgtocht
ca.; ;
b.. Het SBW bevat, door een andere opzet dan het N B W , geen regeling
mett betrekking tot de inhoud van het begrip bestuur van gemeenschapsgoederenn en privé goederen.
2.. In de titel wettelijke genieenschap van goederen:
a.. Het SBW kent een andere regeling met betrekking tot het bestuur
vann gemeenschapsgoederen.
Volgenss artikel 172 lid 1 SBW heeft in beginsel ieder der echtgenotenn het bestuur over alk goederen van de gemeenschap. O p
grondd van artikel I •})! lid 1 N B W oefent ieder der echtgenoten in
principee het bestuur uit over de goederen welke hij ten huwelijk
aanbrengtt en de goederen welke hij staande huwelijk verkrijgt,
ongeachtt krachtens welke titel:''''
b.. De verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap is verschillend
geregeld.. In het SBW wordt daarvoor verwezen naar de regels van
scheidingg en deling van een nalatenschap (artikel 1093 SBW e.v.j.
Naarr Nederlands recht gelden de regels van de titel Gemeenschap van
Boekk 3. Echtgenoten hebben in zowel het Surinaams als het Nederlandss recht elk in beginsel een gelijk aandeel in de ontbonden gemeenschapp (artikel 176 SBW en artikel 1:100 N B W ) .
—** Kraan \'>l>4. p, 5.
' ^^ Klaassen-Luijten-Meijer I 2(Ki.S. nr. 153.
--:':: Ik laat hierbij de voorgestelde wijzigingen op grond van wetsvoorstel 2N<S(>7 buiten beschouwingg nu daarvan de parlementaire behandeling nog nier was afgerond ten tijde van de arrondinu
vann mi|ii onderzoek.
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c..

d..

Inn het Surinaams recht heeft, volgens artikel 1 106 lid 2 SBW iederr der gewezen echtgenoten evenveel recht op toedeling van de
goederen.. Hierop zijn er twee uitzonderingen. Ten eerste heeft
iederee echtgenoot blijkens artikel 177 SBW recht om de voor zijn
gebruikk bestemde kleren en sieraden, alsmede beroeps- en b e drijfsmiddelenn en de tot zijn familie behorende papieren tegen de
geschattee prijs over te nemen. Ten tweede moet het gelijke recht
opp aanspraak wijken voor de regels van de goede trouw en bil—
hjkheid.^^ In het Nederlands recht wordt de ontbonden gemeenschapp ook beheerst door de bepalingen van artikel 3:166 lid 3
N B WW betreffende de eisen van de redelijkheid en billijkheid. Dit
betekentt echter dat de persoonlijke omstandigheden van de deelgenotenn gewicht in de schaal leggen en het kan betekenen dat iederee echtgenoot niet evenveel krijgt;~~s
De mogelijkheid om bij echtscheidingsconvenant at te wijken van de
verdelingg bij helfte van de algehele gemeenschap is m Nederland in de
wett opgenomen (art 1:1(10 N B W ) . In Suriname ontbreekt een dergelijkee bepaling. Het is ook niet zeker of dit naar Surinaams recht mogelijkk is. Het arrest van de 1 loge Raad. waarin deze regel al voor de N e derlandsee wetswijziging was neergelegd,— ' bindt de Surinaamse rechterr niet."'-"' Evenmin is er door de Surinaamse rechter een vonnis gewezenn waarin deze opvatting van de Hoge Raad nagevolgd wordt;
Blijkens artikel 168 lid 3 en 169 lid 2 SBW zijn schulden die betrekkingg hebben op goederen ten aanzien waarvan de erflater of schenker
dee zogenaamde uitsluitingsclausule heeft gemaakt, privé. In het N B W
ontbreektt een dergelijke bepaling. Wel kent de Nederlandse wetgevingg in artikel 1:94 lid 3 N B W de mogelijkheid dat schulden op enigerleii bijzondere wijze aan een der echtgenoten verknocht zijn, zodanigg dat zij buiten de genieenschap vallen.
Dee vraag in hoeverre een schuld verknocht is. zal van geval tot
gevall aan de hand van de aard van de schuld moeten worden beoordeeld."" ''

Inn de titel huwelijkse voorwaarden:
a.. Het SBW kent niet de regeling van de beperkte gemeenschappen f de gemeenschapp van winst en verlies/ vruchten en inkomsten).
b.. Het SBW kent nog in artikel 197 lid 4 SBW. de regel dat echtgenoten bij
huwelijksee voorwaarden niet in algemene bewoordingen mogen bepalen
datt de verhouding van de echtgenoten zal worden geregeld door een buitenlandsee of afgeschafte wet. In Nederland is deze bepaling vervallen. ^

"" Kraan l'W-4. p. 54.
"" Van M o u n k 1WH. p. 2 1 1 .
"'' H R 26 j a n u a r i ]'>~<>. N.J. I'wii. \'>.
"" Kraan 1 W 4 . p. 2.
'•'' Asser-De Hoer 2<>()2. n o . 3 2 C
' 11 Artikel V W e t Contlieti.-nn.-clu fiu\Yelijks\ •ernio^ensregiiiK- van 2< i n o v e m b e r
' K a m e r s t u k k e nn 2 I 2~.V
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VANN HET HUWEI IJKSVERMOGENS- EN ERFRECHT IN SURINAME

Verderr is het Nederlandse huwelijks-, eehtscheidingsvermogens- en erfrecht van
overeenkomstigee toepassing op personen die verbonden zijn in een geregistreerd
partnerschap." 33 Suriname kent het geregistreerd partnerschap (nog) niet.
§§ 4

R E C H T E N EN V E R P L I C H T I N G E N V A N S U R I N A A M S E E C H T G E N O T E N

A.A. De wederzijdse verplichtingen van echtgenoten
Inn het BW is geregeld dat echtgenoten elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigdd zijn en dat ze verplicht zijn elkaar het nodige te verschaften (artikel 1 56
SBW).. O o k zijn echtgenoten jegens elkaar verplicht hun kinderen te verzorgen en
opp te voeden (artikel 158 lid 1 SBW). Z e zijn verplicht samen te wonen. De plaats
vann samenwoning wordt in onderling overleg bepaald (artikel 158 lid 2 SBW). De
kostenn van de huishouding moeten verdeeld worden, daaronder begrepen de verzorgingg en opvoeding van de kinderen (artikel 159 lid 1 SBW). Ook de aansprakelijkheidd voor huishoudelijke schulden en het huishoudgeld komen aan de orde (artikell 159 lid 1 SBW). Voor bepaalde rechtshandelingen heeft de ene echtgenoot de
toestemmingg nodig van de andere echtgenoot (artikel 163 SBW). Als één der echtgenotenn zijn goederen of de goederen van de huwelijksgemeenschap niet kan b e sturenn of daarin tekort schiet, kan de rechter een regeling treften (artikel 164
SBW). .
B.B. De verplichting elkaar het nodige te verschaffen
Dee eerste zin van artikel 156 SBW luidt dat echtgenoten elkaar getrouwheid, hulp
enn bijstand verschuldigd zijn. Met getrouwheid wordt bedoeld huwelijkstrouw.
Schendingg daarvan kan als overspel een belangrijke factor zijn bij het vaststellen van
dee ontwrichting van een huwelijk. De rechtstreekse sanctie op met-nakoming van
dee plicht tot getrouwheid is weg komen te vallen. Daarvoor leverde schending van
dee getrouwheid (overspel) een grond tot echtscheiding op. Met de wijziging van
hett echtscheidingsrechte 14 waarbij als grondslag voor echtscheiding duurzame ontwrichtingg werd ingevoerd, kan de rechter aan het niet in acht nemen van echtelijke
verplichtingenn slechts de conclusie verbinden dat het huwelijk duurzaam ontwricht
ÏSC'^ ^

Hulpp en bijstand doelen op de verplichting om elkaar in alle omstandigheden ter
zijdee te staan en eikaars lasten te helpen dragen. Er is gesteld dat echtgenoten in de
regell tegenover elkaar tot geslachtsgemeenschap verplicht zijn en ook om, indien
dee ander dit wenst, tot het krijgen van kinderen mee te werkene 1 '' Men kan de b e grippenn hulp en bijstand als één geheel zien en dit op de onstoffelijke steun laten

-•"" Van Mi ui rik 1W8. p. ').
-^-^ G.B. 1973. no. Uu, in werking getreden op 2d juni 2G<>3. S.B. 2<i<»3. 47.
- ^^ Asser-De Boer 2mi2. nr. 1H4; Do Bruijii/ Soons, Kleijn Huiden Reinhartz, I')')'). nr. 24.
- v '' Asser-De Boer 2UH2, nr. 184.
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slaan.. Tekortkomingen vinden hun sanctie m de regeling van de scheiding van tarel
enn bed en van de echtscheiding. - ' 1
Mett het ruime criterium van "het nodige 1 ' hoeft niet gevreesd te worden dat een
vermogendee echtgenoot zijn onvermogende partner op een bestaansminimum zou
mogenn laten leven. Het "volgens zijn staat en vermogen" geldt nog steeds en nu
voorr beide echtgenoten. Er bestaat een levendige strijd over de beantwoording van
dee vraag welke betekenis aan artikel 156 SBW, buiten de werking van artikel 158
enn 159 SBW, gegeven moet worden. Een van de aspecten betreft de doorwerking
naa beëindiging van het huwelijk anders dan door de dood. Er bestaat wel een verbandd tussen artikel 156 SBW en bijvoorbeeld de alimentatieverplichting ex artikel
2788 SBW. De laatste treedt in de plaats van de eerste omdat beide berusten op de
levensverhoudingg zoals die door het huwelijk is geschapen en die haar werking, zij
hett in beperkter omvang behoudt, ook al wordt de huwelijksband geheel ot ten
delee "geslaakt". Ingeval van koude uitsluiting (uitsluiting van iedere gemeenschap
goederenn zonder verrekenbeding) ziet de Hoge Raad artikel 156 SBW niet als een
algemenee grondslag om ondanks de uitsluiting toch een verplichting tot afrekening
aann te nemen.
Eenn volgend aspect van de betekenis van artikel 156 SBW betreft de verzorging
vann de langstlevende echtgenoot. Uit dit artikel vloeit niet tijdens het huwelijk een
verbinteniss tot het treffen van een voorziening voort. O p het moment van overlijdenn staat vast welke echtgenoot de andere overleefd heeft en in hoeverre deze verzorgdd is achtergelaten. Gezien de bewoordingen van het De Visser/Harms arrest~lS
zouu voor deze situatie kunnen worden aangenomen dat de natuurlijke verbintenis
iss versterkt tot een rechtens afdwingbare, zodat de langstlevende een aanspraak j e genss de erfgenamen heeft en wel tot het beloop van de nalatenschap." 1 '
Dee verplichting van artikel 156 SBW omvat verschaffing van al het materieel nodigee en dient derhalve niet beperkt te worden tot het doen van geldelijke uitkeringen.. Onder het nodige mag in ieder geval worden begrepen een redelijk zakgeld,
indienn het betreft een echtgenoot zonder eigen inkomen." "
CC De verplichtingen hun hinderen te verborgen en op te i'oetieu
Echtgenotenn zijn jegens elkaar verplicht hun kinderen te verzorgen en op te voedenn (artikel 157 SBW)
Artikell 157 SBW slaat op de kinderen van beide echtgenoten tezamen. Uit hootde
vann artikel 156 SBW is de stiefouder gehouden zijn echtgenoot bij te staan in de
verzorgingg en opvoeding. Door toepassing van artikel 159 SBW komen de kosten
medee voor zijn rekening. Verzorging en opvoeding is slechts mogelijk ten aanzien
vann onder gezag staande en minderjarige kinderen. -41

- "" De Bmyn Soons. Kleijn. Huiden Remhartz, 1 l W. ni\ 25.
-1"" Arrest van 3(> november IV45. N | D4f>. C.2.
- v '' Asser-De Boer2(i02, nr. I90-I9K: De liniijn SoonsKleijn Hnijgen Reinh.irtz. IVW. nr. 3(V
- 4 nn Van M o n r i k IWN. p. In.
1 i !!
Asser-De Boer 2<><>2. nr. 1 SS; De Uiiiiin Soons .Kleijn
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D.D. I 'erplkhting tot samenwoning
Verplichtingg toe samenwoning (artikel 158 SBW) hangt nauw samen met het basisartikell 156 SBW. Begrippen als getrouwheid, hulp en bijstand kunnen in het algemeenn slechts inhoud krijgen indien de echtgenoten in eikaars nabijheid verblijven.
Gewichtigee redenen kunnen zich tegen samenwoning verzetten en partijen kunnen
ookk in onderling overleg niet samenwonen. 2 4 2 Wanneer de echtgenoten met sam e n w o n e nn en dit te wijten is aan onredelijk gedrag van een der echtgenoten,
treedtt voor de in het tweede lid omschreven verplichting in de plaats de verplichtingg van die echtgenoot om aan de andere echtgenoot een bedrag voor diens Ie
vensonderhoudd uit te keren, onverminderd beider verplichting om bij te dragen in
dee kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen (artikel 159 lid 6 SBW).
Wonenn de echtgenoten in onderling overleg of wegens gewichtige redenen niet
samen,, dan moet de ene echtgenoot aan de andere voldoende gelden ter beschikkingg stellen ten behoeve van de g e w o n e gang van diens huishouding (artikel 160
lidd 2). Indien de artikelen 159 (leden 1, 2 en 6) en 85 (lid 2) SBW met van toepassingg zijn, bijvoorbeeld ingeval de verbreking van de samenwoning aan beiden te
wijtenn is, valt men terug op artikel 156 SBW. De omstandigheden waaronder het
levensgedragg van de behoeftige, bepalen dan in hoeverre de ene echtgenoot jegens
dee andere aanspraak kan maken op verschaffing van "het nodige". Ingeval de samenwoningg wordt beëindigd, enkel en alleen op grond van een voorlopige voorzieningg (artikel 70(1 RV) volgt uit het "ordemaatregel"- karakter van deze voorzieningg dat artikel 159 leden 1 en 2 en 160 lid 2 SBW van toepassing blijven. 243
Dee kosten der huishouding, daaronder begrepen de kosten der verzorging en o p voedingg van kinderen, komen ten laste van het gemene inkomen der echtgenoten
en,, voor zover dit ontoereikend is, ten laste van hun eigen inkomen naar evenredigheidd daarvan. Een en ander geldt niet voor zover bijzondere omstandigheden
zichh er tegen verzetten (artikel 159 lid 1 SBW). De regeling gaat uit van een d u b belee prioriteit: inkomen gaat voor vermogen en binnen deze categorieën gaat gemeenschappelijkk voor privé. Welke de bijzondere omstandigheden zijn kan niet in
hett algemeen aangegeven worden. 2 4 4 M e t het gemene inkomen wordt hierin bedoeldd het jaarinkomen van de echtgenoten en niet het inkomen gedurende de gehelee duur van het huwelijk. ^
ƒ:.. De huishouding
O n d e rr kosten van de huishouding vallen zeker de kosten van verzorging en o p voedingg van de kinderen. Verder valt te denken aan de kosten verbonden aan de
dagelijksee gang van de huishouding (eten en drinken), huisvesting, ontspanning,
medischee behandeling enz. Verder is slechts van geval tot geval te beoordelen of
bepaaldee kosten gezien het doel waarvoor ze zijn gemaakt en in aanmerking geno-

-*-- Asser-De 13oer 2no2. nr. IVH; De liniijn/Sonns Kleijn. Hurken Reinh.irtz. 1VW, nr. 26.
-^-^ Van Mourik 1'WH. p. 3S-31;.
-444 Asser-De Boer 2'«i2. nr. 2<L>.
;i
^^ De Hruijn. Soons • Kleijn Huij^en Reinhartz, IWJ, nr. 3K.
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menn de financiële armslag van de echtgenoten, als kosten voor de huishouding zijn
aann te merken." 4 ' 1
F.F. Aansprakelijkheid
Dee ene echtgenoot is naast de andere voor het geheel aansprakelijk voor de door
dezee ten behoeve van de gewone gang van de huishouding aangegane verbintenissen,, met inbegrip van die welke voortvloeien uit de door hem als werkgever ten
behoevee van de huishouding aangegane arbeidsovereenkomsten (artikel 160 lid 1
SBW).. Met aansprakelijkheid wordt bedoeld dat beide echtgenoten gebonden zijn
aann de uitgaven die ten behoeve van de gewone gang van het huishouden gemaakt
worden. -- De rechten uit de overeenkomst mogen slechts uitgeoefend worden
doorr de echtgenoot die hen heeft aangegaan.24N Deze hoofdelijke aansprakelijkheid
kann leiden tot verhaal op de goederen van de echtgenoot die niet in persoon de
verbintenissenn aanging. 4 '
(j.. loesreniinin^
Eenn echtgenoot behoeft de toestemming van de andere voor een aantal rechtshandehngei/(amkell 163 SBW).
Dee echtgenoot die toestemming verleent, wordt met zelf medegebonden. De toestemmingg moet schriftelijk geschieden, indien de wet voor het verrichten van de
rechtshandelingg een vorm voorschrijft.^1" Een rechtshandeling in strijd met dit artikell is vernietigbaar; slechts de andere echtgenoot kan een beroep doen op de vermetigingsgrondd (artikel 164 SBW). Zolang de rechtshandeling niet is vernietigd, is
zijj geldig.2'"''
Hett einde van het huwelijk door de dood doet twee situaties in verband hiermee
ontstaan:: de langstlevende is benadeeld of is benadeeld geworden. Daarnaast kan de
benadeeldee echtgenoot wel of niet erfgenaam zijn. Is de benadeelde geen erfgenaamm dan kan hij al zijn rechten uitoefenen en de erfgenamen moeten als rechtsopvolgerss onder algemene titel van de overledene voor alle gevolgen daarvan o p k o men.. Is de benadeelde tevens erfgenaam dan blijft zijn positie als echtgenoot naast
zijnn status als erfgenaam in juridische zin zichtbaar.2"12 Ingeval de benadeelde echtgenoott overlijdt kunnen de rechtsopvolgers onder algemene titel in beginsel een
beroepp doen op de vermengingsgrond. Dat betekent niet dat deze bevoegdheid
ookk toekomt aan de langstlevende echtgenoot die de andere echtgenoot benadeeld
heeft,, maar die tevens erfgenaam is. - " 1

-4"" Asser-De Boer 2<)(i2. nr. 204: Van Mourik I WH. p. 23-25.
-4__ Asscr-1 )e Boer 2IHI2. nr. 22(,>; Van Mourik I WK. p. 32-33.
-•*ss Asser-De Boer 2<l(l2. nr. 230.
1411
Van Mourik 1 WH. p. 33.
- v '' Asser-De Boer 2002, nr. 2.V>-240.
- vv Asser-De Boer 2<><i2. nr. 235.
•^-- Asser-De Boer 20<)2. nr. 2(>d.
- '' Asser-De Boer 2d(P. nr. 2M: Rb. Rotterdam K. februari 2nn5. nr. D7C73 HA ZA (>3-l3(>H
niett noot B.E. Remhartz in \VT\K 21)115. nr. S2.
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§§ 5

D E WETTELIJKE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

.4.. De algehele gemeenschap ran goederen
Surinamee kent als wettelijk stekel van huwelijksvermogensrecht de algehele gemeenschapp van goederen. Deze algehele gemeenschap van goederen ontstaat op
hett moment van de voltrekking van het huwelijk (artikel 16H SBW). tenzij de
echtgenotenn daarvoor huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt. Tijdens het huwelijkk kan het huwelijksgoederenregime ook gewijzigd worden: de huwelijkse
voorwaardenn kunnen opgeheven worden of gemaakt worden (artikel 190 SBW).
Dee huwelijksgemeenschap is het ingevolge de vermogensrechtelijke betrekking
tussenn de echtgenoten ontstane gemeenschappelijke vermogen, waarin ieder der
echtgenotenn voor het geheel gerechtigd is.2"14 Door het huwelijk vloeien niet alleen
dee vermogens van beide echtgenoten samen tot één, maar als uit de rechtspositie
vann een van de echtgenoten vermogensrechten voortvloeien vallen die, evenals de
schulden,, binnen de gemeenschap.'"
O pp het universele karakter van de gemeenschap van goederen bestaan de in artikel
1699 SBW genoemde uitzonderingen:
1.. Uitsluiting van de gemeenschap door de erflater of de schenker (artikel 169 lid 1
SBW; ;
2.. Bijzondere verknochtheid (artikel 169 lid 3 SBW).
Naastt de in de wet genoemde uitzonderingen vallen hieronder onder andere nog:
1.. Pensioenrechten en levensverzekeringen;
2.. Het recht van vruchtgebruik.
B.B. De baten van de gemeenschap
Dee genieenschap omvat, wat haar baten betreft, alle tegenwoordige en toekomstige
goederenn der echtgenoten, met uitzondering van goederen ten aanzien waarvan bij
uiterstee wilsbeschikking van de erflater of bij de gift is bepaald dat zij buiten de gemeenschapp vallen (artikel 16N lid 1 SBW). Het samenvloeien van de vermogens
vann de echtgenoten tot één gemeenschappelijk vermogen, vormt een verkrijging
onderr algemene titel, welke boedelniengmg wordt genoemd. Het vallen van goederenn in de gemeenschap heeft verschillende gevolgen:
1.. De goederen maken goederenrechtehjk deel uit van de genieenschap met onder
meerr als gevolg dat zij als verhaalsobject dienen voor de door ieder der echtgenotenn aangegane schulden.
2.. De goederen worden door de echtgenoten bestuurd overeenkomstig de regelingg van artikel 172 SBW.
3.. Beide echtgenoten hebben het gebruik en genot van de goederen.

-S44 Asser-De Boer 20(12. nr. 292.
-^^ KLusscn-Luijtcn-McijLT I 2(l(i5. nr. U>6.
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Naa ontbinding van de gemeenschap is verdeling mogelijk, waarbij in beginsel geen
rekeningg niet de herkomst van de goederen behoeft te worden gehouden. "" De
persoonlijkee hoedanigheden en verhoudingen die geen subjectieve vermogensrechtenn zijn vallen niet in de gemeenschap. De daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen
vallenn echter wel m de gemeenschap.""'
C.C. De lasten van de gemeenschap
Zijj omvat wat haar lasten betreft alle schulden van ieder der echtgenoten, met uitzonderingg van schulden, die betrekking hebben op goederen ten aanzien waarvan
doorr de erflater of schenker een uitsluitingsclausule is gemaakt (artikel 168 lid 2
SBW)) en schulden die op een bijzondere manier aan een echtgenoot verknocht
zijnn (artikel 169 lid 3 SBW).
Zowell de schulden die de echtgenoten hadden bij het ontstaan van de algehele
gemeenschapp (bij het aangaan van het huwelijk) als de schulden die te hunnen laste
tijdenss het huwelijk zijn ontstaan, vallen dus in de gemeenschap. - ^
ü .. De uitsluiriiigsclausulc
Dee wet geeft erflaters en schenkers de bevoegdheid om te bepalen dat hetgeen verkregenn wordt niet in de gemeenschap zal vallen (artikel 169 lid 1 SBW). De huwelijksgemeenschapp waarvan de ertlater of schenker de betrokken goederen uitsluit,
hoeftt ten tijde van de verkrijging nog niet te bestaan. 2y> Behoort op grond van de
uitsluitingclausulee een bepaald goed tot het privé-vermogen van een echtgenoot
dann valt de opbrengst daarvan krachtens de hoofdregel weer in de algehele gemeenschap.. De erflater zou de uitsluitingsclausule op grond van artikel 169 lid 1
SBWW dan ook ten aanzien van de toekomstige goederen kunnen maken. 2 "" Een
erflaterr kan aan een testamentaire making slechts de uitsluitingsclausule verbinden
indienn die making een bevoordeling inhoudt. De uitsluitingsclausule sorteert slechts
effectt ten belope van het bedrag der bevoordeling. Deze consequentie wordt echter
niett aanvaard ingeval van een formele schenking onder een last of een legaat tegen
inbrengg van een bedrag lager dan de waarde van het gelegateerde goed. Het geschonkenn oï gelegateerde goed wordt dan geheel als privé en de schuld wegens de
lastt respectievelijk inbreng als een privé-schuld beschouwd. D e uitsluitingsclausule
verliestt niet plotseling haar werking als het saldo nihil of negatief blijkt te zijn en de
makingg derhalve geen bevoordeling inhoudt. - "'

-••'•-••'• Asser-De Boer 2(M»2. nr. 2')K.
^'^' Asser-De Boer 2U(>2. nr. 2 W ; KLiassen-Luijten-Mdjer II 2n<n. nr. I f>6.
-^ ss Kraan l'J'M. p. 32.
-"••'-"••' H R 2 S j u n i INS';. W . 5736.
-""" Kraan 1<W4. p. 26.
--'•--'• Asser-De Boer 2<l<>2. nr. 31 S: Klaassen-Luijten-Meijer II 2<i(>2. nr. 17.
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/:*.. De verknochte schulden en goederen
Goederenn en schulden die aan een der echtgenoten op enigerlei bijzondere wijze
verknochtt zijn, vallen slechts in de gemeenschap voorzover die verknochtheid zich
hiertegenn niet verzet (artikel 168 lid 3 SBW).
Gezienn het karakter van de algehele gemeenschap moet de uitzondering van artikel
1699 lid 3 SBW zo beperkt mogelijk worden opgevat. Bij een aantal goederen is het
zoo dat op grond van de aard van die goederen, bij de verdeling van de ontbonden
gemeenschapp het goed slechts toebedeeld kan worden aan de echtgenoot aan wie
hett verknocht is met verrekening van de waarde. Wanneer het goed zodanig verknochtt is, dat geen van de gevolgen van het vallen m de gemeenschap kan intreden,, dus ook geen verrekening van de waarde bij de verrekening zou hoeven plaats
tee vinden, staat niet bij voorbaat vast dat hetgeen door zaaksvervanging door dit
goedd in de plaats is getreden ook buiten de gemeenschap zal blijven.2''2
Dee vruchten van de krachtens de uitsluitingsclausule buiten de gemeenschap vallendee goederen vallen wel in de gemeenschap. 2 ' 11 De erflater of schenker kan bepalenn dat ook deze vruchten buiten de gemeenschap zullen vallen. Hoewel de letter
vann de wet deze mogelijkheid niet noemt gaan de meeste auteurs hiervan uit. 2 '' 4 Oe
vraagg in hoeverre een schuld verknocht is, zal \\m geval tot geval aan de hand van
dee aard van de schuld moeten worden beoordeeld. 2 ' 0
ƒ-.. Pensioenrechten en levensverzekeringen
Hett recht op ouderdomspensioen en weduwepensioen zijn rechten die de werknemerr opbouwt bij zijn werkgever of een pensioenfonds. Aanvankelijk werd het
rechtt op ouderdomspensioen door de Hoge Raad in zijn arrest van 1959,2',r' zo
nauww aan de persoon van de rechthebbende verknocht geacht dat het niet in de
huwelijksgemeenschapp viel en daarin ook niet bij wijze van verrekening kon w o r denn betrokken. D e Hoge Raad ging er bij deze beslissing kennelijk van uit dat het
pensioenrechtt alleen bestemd is om te voorzien in het onderhoud van de pensioengerechtigde.. In Nederland is de Hoge Raad teruggekomen van zijn uitspraak in het
arrestt B o o n / V a n Loon. - " Pensioenaanspraken, betreffende ouderdomspensioen
vertegenwoordigenn een waarde. De waarde van de pensioenaanspraken behoorde
inn het Nederlandse recht tot de huwelijksgemeenschap, hoewel het recht zelf buitenn de gemeenschap bleef. De waarde van de pensioenrechten en de met de rechtenn verband houdende rechten op nabestaanden pensioen vallen vanaf 1 mei 1995
inn het Nederlands recht niet in de huwelijksgemeenschap. In de verevening wordt
alleenn het ouderdomspensioen betrokken; (de waarde van) het nabestaandenpensioenn blijft buiten iedere verevening. 2 ''*

Asser-Dee Boer 2l>i>2. nr. 3<i2; (iisolt' \<>7-\. \\ 132-152.
Stillee 2<K)5
Asser-Dee L3oer 20(i2. nr. 32o; (molt' I-/74. p. Mn.
Asser-Dee Hoer 2<Mi2. nr. 326; Kraan 2mi3. nr. 3.1.
HRR 7 oktober VW). BNlï I W . 333.
HRR 27 november 1VH1. N | V)K2. 3<i3.
V.mm Mmirik 1W«. p. 211-216.

K.T T

Hoornsiukk -.>
Inn Suriname heeft de rechter tot op heden nog geen uitspraak gedaan in deze materiee en houdt de Surinaamse praktijk zich volgens mijn informatie nog aan het arrest
vann de Hoge Raad van 1959.' '
Volgenss de Hoge Raad 2 " valt het recht op toekomstige termijnen van het invaliditeitspensioenn ook niet in de huwelijksgemeenschap en bestaat er ook geen aanleidingg tot verrekening van de waarde. Analoog aan het feit dat het ouderdomspensioenn volgens de Surinaamse praktijk alleen bestemd is voor het onderhoud van de
pensioengerechtigde,, kan verwacht worden, dat dit nog meer geldt ten aanzien van
hett invaliditeitspensioen. Hetzelfde geldt voor rechten voortvloeiende uit een levensverzekering.. De verzekeringsgenieter hoeft de contante waarde van deze rechtenn bij ontbinding van het huwelijk niet te verrekenen met de andere echtgenoot.
(i.(i. Het recht van vruchtgebruik
Hett recht van vruchtgebruik is afhankelijk van het leven van de vruchtgebruiker
(artikell «36 lid 1 SBW).
Dee gebondenheid aan het leven van de persoon aan wie het vruchtgebruik door de
hoofdgerechtigdee was verleend, maakt dat ook het vruchtgebruik als een verknocht
goedd in de zin van artikel 169 lid 3 SBW kan worden gekwalificeerd." l Hierover is
doorr de Surinaamse rechter geen uitspraak gedaan. In tegenstelling tot de Nederlandsee doctrine 2 ' 2 leert de Surinaamse praktijk dat het vruchtgebruik niet in de gemeenschapp valt en er bij ontbinding van het huwelijk derhalve niet de geschatte
toekomstigee waarde van dit recht verrekend moet worden. Wellicht is het zo dat
uitt het concrete verzorgingskarakter van het recht van vruchtgebruik de Surinaamsee praktijk dit recht met in de gemeenschap laat vallen. Het vruchtgebruik wordt
immerss doorgaans verleend uit persoonlijke affectie, hetzij door de nauwe familierelatie,, hetzij tussen echtgenoten, hetzij tot beloning van trouwe diensten. - '" 1
§§ 6

H E I BLSTUUR VAN DE GEMEENSCHAP

A.A. Gumuiatwj bestuur
Hett bestuur van de gemeenschap is zoals eerder aangegeven naar Surinaams recht
anderss geregeld dan naar Nederlands recht.
Eenn goed van de gemeenschap staat onder het bestuur van ieder der echtgenoten,
voorzoverr niet de echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden anders zijn overeengekomenn of de rechter met toepassing van artikel 165 SBW anders heeft bepaald. Het
bestuurr houdt de bevoegdheid in om met betrekking tot dat goed daden van beheerr en beschikking te verrichten (artikel 172 lid 1 SBW). De Memorie van T o c -

-''''' Kra.m D'M. p. 3d. Deze intonn.itie is anno 2d(iD noti L^eloi^.
-""" HR 2X december IVSX, N | \'W>. 7d(), m.o, Luijten.
-''•-''• KLussen-Luijten-Meijer I 2dlb. nr. 214.
: _ 11
Kl.u>Aen-Lui]ten-Meijer I 2(«b. nr. 214: Asser-De Boer 2nii2. 312.
••",' ' KLussen-Liujten-Meijer I 2dn3. nr. 214.
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lichtingg spreekt van een cumulatief bestuur. 2 4 De term "daden van beheer en b e schikking 1 '' wordt zoals aangegeven in de Memorie van Toelichting op de wet
waarbijj dit artikel is ingevoerd 2 ^ als volgt uitgelegd:
"Daaronder"Daaronder valkn niet slechts de rechtshandelingen waarbij een echtgenoot een goed der gemeenschapmeenschap overdraagt oj met een beperkt recht, zoals vruchtgebruik, pandrecht, erfdienstbaarheidheid en erfpacht, bezwaart of afstand van een tot de gemeenschap behorend beperkt recht of
vorderingvordering doet, maar ook het aangaan van een overeenkomst die tot overdracht enz. verbindt.
DeDe toevoeging "met betrekking tot dat goed" brengt tot uitdrukking dat het echter alleen
gaatgaat om overeenkomsten die tot overdracht enz. van een bepaald goed verbinden. Dit betekent
datdat beide echtgenoten in beginsel onafhankelijk van elkaar bevoegd zijn met betrekking tot de
goederengoederen van de gemeenschap zowel obligatoire als zakenrechtelijke handelingen te verrichten.ten. "
Dezee bevoegdheid tot bestuur van de echtgenoten betekent dat:
a.. Ieder van de echtgenoten een tot de gemeenschap behorend goed kan verkopen
enn leveren en dus dat beide echtgenoten hetzelfde goed aan verschillende koperss kunnen verkopen.
b.. Niet terzake doet wie een tot de gemeenschap behorend goed heeft gekocht of
krachtenss andere titel, bijvoorbeeld erfrecht, heeft verkregen. 2 f'
O pp het cumulatief bestuur neergelegd in artikel 172 lid 1 SBW noemt de wet twee
uitzonderingen.. De eerste uitzondering vinden wij in artikel 165 SBW op grond
waarvann de rechter het bestuur aan een van de echtgenoten kan opdragen waardoorr de andere echtgenoot de bevoegdheid tot het bestuur verliest, hetgeen alleen
mogelijkk is als die echtgenoot in ernstige mate tekort schiet in het bestuur van de
goederenn van de gemeenschap. Ten tweede kunnen echtgenoten bij huwelijkse
voorwaardenn van de bestuursregeling afwijken. De afwijking bij huwelijkse voorwaardenn kan zich in verschillende vormen voordoen. Z o kunnen echtgenoten
overeenkomenn dat een van hen niet uitsluiting van de ander bestuursbevoegd zal
zijnn met betrekking tot een of meer goederen van de gemeenschap. De echtgenoot
diee het bestuur mist, kan dan met betrekking tot die goederen geen enkele bestuurshandelingg verrichten. Mogelijk is ook dat echtgenoten overeenkomen dat zij
tenn aanzien van bepaalde goederen slechts tezamen bestuursbevoegd zijn.27"
B.B. Medewerking
D ee ene echtgenoot behoeft de medewerking van de andere echtgenoot voor de
navolgendee handelingen:
a.. Het vervreemden of bezwaren van zaken die behoren tot het beroep of bedrijj t van de andere echtgenoot;

-~>-~> Decreet C-l 1. S.B. 1W1. 23. p. 5<i.
-~ss Decreet C-l 1. S.B. WK1. 23. P . 51.
--'11 Knun 1W4. p. .V>.
:
"" Kraan 1W4. p. 35.
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b.. Het vervreemden of bezwaren van vorderingen op naam, aandelen op naam
enn rechten op voortbrengselen van de geest die op naam van de andere
echtgenoott staan ot van zijn kant in de gemeenschap zijn gevallen;
c.. Het verwerpen van een aan de andere echtgenoot opgekomen ertems of legaat; ;
d.. Het inroepen van de legitieme portie van de andere echtgenoot;
e.. Het verdelen van een nalatenschap waarin de andere echtgenoot gerechtigd
is; ;

t..

Het beschikken over gelden die op naam van de andere echtgenoot bij een
bankk of giro instelling zijn geplaatst (artikel 172 lid 2 SBW).

Mett medewerking wordt bedoeld dat de andere echtgenoot mede als partij op
moett treden.' s De regeling van artikel 172 lid I SBW is gekozen omdat de wetgeverr de rechtspositie van man en vrouw ten aanzien van het gemeenschappelijk
vermogenn gelijk wilde maken. Zoals ieder van de echtgenoten de gemeenschap
mett schulden kan belasten, zo zou ieder der echtgenoten ook over de goederen
moetenn kunnen beschikken.' ' Met Kraan~s" deel ik de mening dat de uitzondering
vann artikel 172 lid 2 SBW gezien moet worden als het erkennen van een band tussenn een van de echtgenoten en een bepaald goed.
Voorr vervreemding en bezwaring van andere registergoederen dan bedoeld in het
tweedee lid onder a van dit artikel, is steeds de medewerking van beide echtgenoten
vereist,, tenzij de andere echtgenoot daarvan zijn beroep of bedrijf maakt en de
handelingg geschiedt in de normale uitoefening van dat beroep of bedrijf (artikel 172
lidd 3 SBW).
Dee bestuursbevoegdheid wordt ook in artikel 172 lid 3 SBW aan banden gelegd. Ik
benn het met Kraair s l eens dat een andere redactie van dit lid beter tot uitdrukking
zouu brengen dat het in deze gaat om de medewerking die van beide echtgenoten
vereistt is voor het bezwaren of vervreemden van registergoederen die met dienstbaarr zijn aan het bedrijf of beroep van een echtgenoot.
Volgenss artikel 173 SBW kan de andere echtgenoot de handeling die in strijd met
artikell 172 is gepleegd, vernietigen. Dit kan door een tot de wederpartij bij die
handelingg gerichte verklaring te richten, tenzij de wederpartij te goeder trouw was
enn de rechtshandeling niet een gift was. Deze bevoegdheid van de andere echtgenoott tot vernietiging van de handeling vervalt na verloop van een hem door een
onmiddellijkk belanghebbende daartoe gestelde redelijke termijn, en in ieder geval
eenjaarr nadat de handeling te zijner kennis is gekomen (artikel 173 lid 2 SBW).

-' ss Kr.un 1«W4. p. 3 7 .
-~''-~'' Decreet C-l 1, S.Li. 1'WI. 23. p. .30.
-s"" Kr.un I W . p. 37.
> 11
Kr.un ]<)i)A. p. .V).

SS S

DEE i'osrrii: VAN DE LANGSTI EVENDE ECHTGENOOT TEC;EN DE ACHTERGROND
VANN HET HUWELIJKSVERMOGENS- EN ERERECH I IN SURINAME

C.. Inlichtingsplicht
Artikell 174 SBW legt de echtgenoten over en weer de verplichting op om elkaar
inn te lichten over het gevoerde bestuur en over de stand van zaken met betrekking
tott de goederen en schulden van de gemeenschap. De sanctie indien aan de inlichtingenn plicht niet voldaan wordt is neergelegd in artikel 185 SBW: een echtgenoot
kann opheffing van de gemeenschap vorderen.
D.D. Ontbinding van de gemeenschap
Dee gemeenschap wordt volgens artikel 175 SBW ontbonden door:
a.. Het eindigen van het huwelijk;
b.. Scheiding van tafel en bed;
c.. Een vonnis dat de gemeenschap opheft;
d.. Opheffing van de gemeenschap bij latere huwelijkse voorwaarden.
Hett huwelijk wordt volgens artikel 252 SBW ontbonden door:
1.. De dood;
2.. Afwezigheid van een der echtgenoten gedurende tien jaren, en een daarop volgendd nieuw huwelijk van de andere echtgenoot;
3.. Rechterlijk vonnis na scheiding van tafel en bed en inschrijving van de daarbij
behorendee ontbinding van het huwelijk in de registers van de burgerlijke stand;
4.. Echtscheiding.
Dee ontbinding van het huwelijk door de dood heeft de ontbinding van een tussen
dee echtgenoten bestaande goederengemeenschap tot gevolg (artikel 175 SBW).
Err treedt geen boedelmenging meer op en het gemeenschappelijk vermogen wordt
naarr de toestand ten tijde van de ontbinding gefixeerd. Alle nadien verkregen goederenn en ontstane schulden zijn in beginsel privé-goederen > 2 en pnvé-schulden
vann de echtgenoot c.q. diens erfgenamen die ze verkreeg respectievelijk aanging.
D ee ontbonden gemeenschap vormt een afgescheiden vermogen. 2 S ' Blijkens artikel
1766 lid 2 SBW hebben de echtgenoten een gelijk aandeel in de ontbonden gemeenschapp tenzij bij huwelijksvoorwaarden anders is bepaald. De echtgenoten
kunnenn de behoefte hebben reeds bij voorbaat zeker te stellen dat alle goederen of
bepaaldee goederen van de gemeenschap na de ontbinding daarvan aan een hunner
zullenn toebehoren. Afgezien van de mogelijkheid van bijvoorbeeld een legaat (artikell 984 SBW) kan men zijn doel bereiken door een verblijvingsbedmg of overnemingsbeding.~ s44 Verder wordt het ouderlijk gezag van rechtswege omgezet in
voogdijj van de overlevende ouder indien het huwelijk wordt ontbonden door de
doodd van een hunner (artikel 397 SBW). Aan sommige wijzen van ontbinding zijn
nogg bijzondere rechtsgevolgen verbonden. Bij de dood als wijze van ontbinding
vann het huwelijk heeft de langstlevende echtgenoot recht op het nabestaandenpensioenn en het recht op verzorging uit het vermogen van hetgeen de andere echtgenoott heeft nagelaten. O p de gevolgen voor de langstlevende Surinaamse echtge---- H R . V) nidjrt 1WÖ, NJ 1 {>r>C>. 435.
: v 11
Asser-De B o e r 2<Ki2. n o . 35(>.
: s 44
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noott van de ontbinding van het huwelijk door de dood wordt nader ingegaan in
paragraaff 9 c.v. van dit hoofdstuk.
§§ 7

HUWELIJKSE V O O R W A A R D E N

A.A. Definitie van huwelijkse voorwaarden
Dee Memorie van Toelichting op het Deereet C-l 1 omschrijft de huwelijkse voorwaardenn als iedere regeling die bestemd is het tussen partijen volgens wet of h u w e lijksee voorwaarden bestaande huwelijksgoederenrecht in enig opzicht te wijzigen."1"" De term huwelijkse voorwaarden werd van oudsher gebruikt in de betekeniss van condities waaronder een huwelijk wordt aangegaan, waarbij ook andere dan
vermogensrechtelijkee aangelegenheden konden worden geregeld. Hieruit hebben
zichh de huidige huwelijkse voorwaarden ontwikkeld.~ s "
B.B. Huurlijkse voorwaarden voor en tijdens het huwelijk
D ee artikelen 190 tot en met 200 SI3W bevatten algemene regels voor het maken
vann huwelijkse voorwaarden. De artikelen 201 tot en met 203 SBW gaan over de
giftenn bij huwelijkse voorwaarden. Volgens de definiëring van het begrip huwelijksee voorwaarden in het Decreet C-l 1 vallen de huwelijkse giften genoemd in artikel
2011 tot en met 203 SBW dus niet onder de huwelijkse voorwaarden. Een regeling
vann de zogenaamde keuzestelsels, de in het Nederlandse BW opgenomen gemeenschapp van winst en verlies en vruchten en inkomsten, 2 s ontbreekt in het Surinaams
BW.. De echtgenoten zouden deze wel bij huwelijkse voorwaarden kunnen overeenkomen.. Huwelijkse voorwaarden worden namelijk onder andere gemaakt ter
vergrotingg van de economische zelfstandigheid van een der echtgenoten. 2HS
Huwelijksee voorwaarden kunnen zowel voor als tijdens het huwelijk gemaakt
wordenn (artikel 190 SBW). De huwelijkse voorwaarden beginnen te werken van
hett tijdstip van de voltrekking van het huwelijk (artikel 193 lid 3 SBW). Met h u welijksee voorwaarden kunnen goederen, toekomstige goederen en schulden in
nicerr et mindere mate van de gemeenschap worden uitgesloten.
Vann de mogelijkheid om tijdens het huwelijk huwelijksvoorwaarden te maken
wordtt in Suriname overigens zeer spaarzaam gebruik gemaakt. Het betreft slechts
enkelee gevallen per jaar.~ v ' Het aantal huwelijkse voorwaarden ten opzichte van het
aantall huwelijken is, blijkens de cijfers (2,19% in 1985, 3% in 1986, 3,64 % in
1987,, 4,30 % in 1988. 3,30% m 1989, 5.29% in 1990 en 5.07 % m 1991) gering. :,) "
Inn Nederland ziet het beeld van de huwelijkse voorwaarden gemaakt voor het huwelijkk er ter vergelijking als volgt uit: 20,29% in 1985, en 22,92% in 1990.-'"
> ss Decreet C-l 1. S.B. IOS 1, 23, p. f>4.
-s** Asser-De Boer 2002. nr. 3S(l.
-xx 1 )eze stelsels worden met de voorgestelde wetswijziging van wetsontwerp 2NSo7 ook in Nederlandd afgeschaft.
-s>11 Van Gilst 1W2. p. ü-C.
- s "" Kraan D94, p. <ö.
-•"•• Kraan 1W4. p. 57.
•'''' Van Mourik IW2. p. S13-Sl<;; Vdi) Mounk & Burgerhart 2(11)5. tabel 2.
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D cc huwelijkse voorwaarden beïnvloeden de vermogensrechtelijke staat van de
echtgenotenn tijdens het huwelijk. Vaak worden er met de huwelijkse voorwaarden
ookk regelingen getroffen niet het oog op wijzigingen die betrekking hebben op de
vermogensrechtelijkee toestand na beëindiging van het huwelijk door onder anderedee dood. Het moment waarop het huwelijk door de dood beëindigd wordt, treedt
naastt het bestaande huwelijksvermogensregime het erfrecht in werking. De hoofdlijnenn van het erfrecht worden in de hierna volgende paragrafen beschreven.
§§ 8

D L H O O F D L I J N E N VAN H E T S U R I N A A M S E R F R E C H T

.4.. Het Surinaams erfrecht vergeleken met het oud Xedcrlands erfrecht
Hett Surinaamse erfrecht stemde nog in belangrijke mate overeen met het Nederlandsee erfrecht van voor 1 januari 2003. O p enkele gebieden waren er verschillen:
Surinamee kent nog de legitieme portie van de erfgenamen in de rechte opgaandee lijn;
Voorr de afwikkeling van de nalatenschap en de rechtsgevolgen van de scheiding
enn deling gelden in Suriname andere regels dan in Nederland;
Err bestaat in Suriname een andere opvatting met betrekking tot de afgifte van
hett legaat en de beschikkingsbevoegdheid van de mede-erfgenaam;
Surinamee kent de atstanddoemng door de staat van de onbeheerde nalatenschappenn hetgeen in Nederland niet bekend is;
Inn de Surinaamse rechtspraktijk hebben zich eigen opvattingen ontwikkeld met
betrekkingg tot bepaalde delen van het erfrecht.""2
B.B. I 'ereisten voor erfopvolging
O mm tot erfgenaam echter geroepen te kunnen worden, moet aan een aantal vereistenn voldaan zijn. De vereisten voor erfopvolging in het Surinaamse recht zijn:
-- De dood van de erflater (art. 859 SBW)
Hett bestaan van de erfgenaam (art. 865 SBW)
Dee waardigheid van de erfgenaam (art. 866 SBW).
C.. Soorten erfopvolging in het Surinaams erfrecht
Inn het Surinaams recht zijn er verschillende wijzen van erfrechtelijke verkrijging.
Dee erfgenamen worden door de wet of door een eenzijdige wilsverklaring van de
erflater,, testament of uiterste wil genaamd, aangewezen. Heeft de erfopvolging
krachtenss de wet plaats, dan spreekt men van erfopvolging bij versterf of wettelijke
erfopvolging.. Worden de erfgenamen door een testament aangewezen dan heeft
menn met erfopvolging krachtens testament te doen. De daad van aanwijzing van
eenn erfgenaam heet ertstelling. Bij testament kan een persoon ook een voordeel

- ' :: Jadiianansitig & Kra.m \i)i)X. p. XI.
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toegezegdd worden, dat in iets anders dan het geheel or een evenredig deel van het
vermogenn bestaat. Een dergelijke toezegging wordt een legaat genoemd."
D.D. (hondslagen win het versterf-erfrecht in Suriname
Volgenss artikel S61 lid 1 SBW worden tot de erfenis door de wet geroepen, zij die
tott de overledene in familierechtelijke betrekkingen stonden, en de langstlevende
echtgenoot.. Lid 2 bepaalt dat bij gebreke van zodanige personen als genoemd in
hett eerste lid, de goederen aan de staat vervallen onder de last om de schulden te
voldoen,, voorzover de waarde van die goederen toereikend is.
ƒ;.. De uitgangspunten van het versterf-erfrecht
Bijj het versterf-erfrecht gelden de volgende regels:
1.. Alleen bloedverwanten worden tot de nalatenschap geroepen (artikel 8M SBW).
Dee enige uitzondering op deze regel is de langstlevende echtgenoot.
2.. Erfgenamen die in gelijke graad verwant zijn aan de erflater erven een gelijk
deel.. Dit beginsel is neergelegd in artikel 880 lid 2 SBW voor de kinderen van de
erflaterr en in artikel 882 SBW voor de ouders. D e graad van bloedverwantschap
wordtt bepaald door het aantal geboorten (artikel 324 lid 2 SBW). Bij bloedverwantschapp maakt men onderscheid tussen bloedverwantschap in de rechte lijn en
bloedverwantschapp in de zijlijn. Bloedverwantschap in de rechte lijn bestaat tussen
personenn die van elkaar afstammen dan wel een gemene stamvader or stammoeder
hebben.. Bloedverwantschap in de zijlijn bestaat tussen hen die van dezelfde persoonn afstammen. - ''"
3.. De erfgenaam die de erflater het naast in graad verwant is, sluit de andere erfgenamenn uit. Deze regel is onder andere neergelegd in artikel 871 SBW.
4.. In de zijlinie kunnen slechts bloedverwanten tot en met de zesde graad erven
(artikell 889 SBW).
/•'.. Rechten van de erfgenamen
1.. De saisine
Inn artikel 862 SBW komt de regel tot uitdrukking dat de erfgenamen van rechtswegee in het bezit der goederen, rechten en rechtsvorderingen van de overledene
treden.. Gezegd wordt dat zi] de saisine hebben welk woord is afgeleid van de Fransee spreuk "Ie mort saisit Ie vif' d.w.z. de dode wordt geacht de levende te stellen in
hett bezit van al zijn goederen. De bedoeling hiervan is, dat de erfgenamen onmiddellijkk bij het overlijden van de erflater in al diens rechten en verplichtingen treden.
- "" A^iT-Mencrs-V.m der Ploe- ]')l>2. no. I: . W r - I ' e r r u k f. 2nn2. nr. 1 1(^.
: ::
' . W r - D e iiocr 2< up. no. 32.
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zonderr dat daartoe enige handeling van hun kant nodig is en zelfs al dragen zij er
geenn kennis van. :>:i
2.. De hereditatis petitie
Dee hereditatis petitio ot te wel het recht tot verkrijging der erfenis is neergelegd in
artikell 863 SBW. Zij wordt door de wet toegekend aan de erfgenaam tegen degenenn die in het bezit zijn van een gedeelte of het geheel der nalatenschap. De erfgenaamm kan deze rechtsvordering instellen voor het geheel, indien hij alleen erfgenaamm is en voor zijn aandeel indien er meerdere erfgenamen zijn. In het Surinaams
rechtt (artikel 1041 SBW) heeft de executeur-testamentair die de nalatenschap moet
afwikkelenn deze bevoegdheid, naast de erfgenamen
C.. Gevolgen van het Surinaams afstammingssysteeni
Degenenn die tot de overledene in familierechtelijke betrekkingen stonden zijn degenenn die van de erflater afstammen. Het Surinaams afstammingssysteem welke de
basiss is van het versterf erfrecht, is bilateraal:21" de afstamming wordt gerekend van
zowell de lijn van de vader als van de lijn van de moeder. Uit het bestaan van de
juridischee afstammingsrelatie vloeien rechten en plichten voort: ouderlijk gezag of
voogdij,, naam, de verplichting tot het betalen van levensonderhoud, erfrechtelijke
betrekkingen,, nationaliteit en omgang. 2 '' O p de gevolgen van de afstammingsrelatiee die direct invloed hebben op de positie van de langstlevende echtgenoot in het
wettelijkk erfrecht zal hierna kort ingegaan worden.
1.. Het gezag
Inn het Surinaams familierecht staan alle minderjarigen die niet onder de ouderlijke
machtt staan, onder voogdij (art. 382 lid 3 SBW). Zijn de ouders gehuwd, dan berustt de ouderlijke macht bij beide ouders (artikel 352 SBW), maar wordt het gezag
doorr de vader alleen uitgeoefend (art. 353 lid 1 SBW). O p grond van artikel 35^
SBWW voert de vader het bewind over de goederen van het kind. Elke ouder die
hett gezag over zijn wettige of natuurlijke kinderen uitoefent, heeft volgens artikel
3633 SBW het recht van vruchtgenot over de goederen van de kinderen. De vader
heeftt dus ook het vruchtgenot over de goederen van de kinderen, omdat hij de
ouderlijkee macht uitoefent. De moeder heeft dit vruchtgenot niet, daar zij de ouderlijkee macht niet uitoefent.
Zijnn de ouders niet gehuwd dan berust in Suriname over het algemeen de voogdij
bijj de moeder. Dit houdt in dat alle natuurlijke kinderen, alle wettige en gewettigdee kinderen, van wie de ouders gescheiden zijn, of van wie beide ouders ontzet of
onthevenn zijn uit de ouderlijke macht, onder voogdij staan. De inhoud van de
voogdij,, is evenals bij de ouderlijke macht, de plicht het kind te verzorgen en te
onderhoudenn tot de meerderjarigheid, het bewind te voeren over zijn goederen en
-1,,ss KLussen ]l>r><\ p. 155.
-"•-"• Hastrup & OvL-sen 1W3. p. 225.
--rr Holtrust 1W3. p. 13.
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hett te vertegenwoordigen bij burgerrechtelijke handelingen (art. 439 lid 1 SliW).
O v e rr een natuurlijk kind is de moeder van rechtswege voogdes, tenzij zij bij de
bevallingg van de voogdij was uitgesloten (art. 405 lid 1 SliW). De vader die zijn
natuurlijkk kind erkend heeft, kan indien hij niet van de voogdij is uitgesloten, de
kantonrechterr verzoeken hem tot voogd te benoemen.
Eenn aantal rechtsgevolgen van de juridische afstammingsrelatie is na verloop van
tijdd niet meer nodig: als het kind meerderjarig wordt vervallen de ouderlijke macht
off de voogdij en niet lang erna de verplichting tot het betalen van levensonderhoud.. Ook naam en nationaliteit blijven dikwijls gehandhaafd, maar dat hoeft per
definitiee niet zo te zijn. Het rechtsgevolg van een afstammingsrelatie die gedurende
hett hele leven van een persoon in stand blijft, is de ab-intestaat erfopvolging.~ ,s
H.H. De oroepen erfgenamen

Inn het Surinaams versterferfrecht worden de erfgenamen in vier groepen verdeeld,
waarbijj de erfgenamen uit een groep pas aan bod komen, wanneer geen erfgenaam
uitt de vorige groep meer aanwezig is (artikel 880-902SBW).
T o tt de eerste groep van erfgenamen behoren de echtgenoot en de kinderen van de
erflaterr (artikel* 880 en 880a SliW).
T o tt de tweede groep van erfgenamen behoren de ouders, broers en zusters van de
erflaterr (artikel 881 tot en met 888 SliW).
T o tt de derde en vierde groep van erfgenamen behoren de ascendenten en overige
zijj verwan ten.
Wanneerr er in de eerste en de tweede groep geen erfgenamen aanwezig zijn. dan
wordtt ter berekening van ieders erfdeel de nalatenschap gesplitst in een helft die
onderr de vaderlijke lijn wordt verdeeld en in een helft die de moederlijke lijn van
erfgenamenn toekomt. Men kijkt eerst of m een van de lijnen nog ascendenten
aanwezigg zijn. Deze vormen de derde groep van erfgenamen. Is in de ene lijn een
ascendentt aanwezig, maar ontbreekt deze in de andere lijn, dan blijft de kloving
gehandhaafdd en gaat het aan de andere lijn toekomend aandeel in de nalatenschap
vervolgenss naar de vierde groep van erfgenamen, de overige zijverwanten. : "
Wanneerr in de zijlinie bloedverwanten tot en met de zesde graad ontbreken zijn er
tweee mogelijkheden:
1.. Bij het overlijden staat al wist dat er geen erfgenamen zijn. In dat geval valt de
nalatenschapp volgens artikel 801 lid 2 SBW aan de staat. De staat is slechts gehoudenn de schulden van de erflater te betalen, voorzover er baten zijn. Is er een
tekort,, dan hoeft de staat dit niet te dragen:

-"-- Holtrnst 1'M.V p. 14.
-''''' |,idii.in.nisiii^ t\ Kr.un D'JN. p. 2S-2'J.
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2.. Bij het overlijden staat nog niet vast dat de overledene geen erfgenamen achterlaat.. In dat geval is er sprake van een onbeheerde nalatenschap (artikel 1153
SBW),, waarover een curator moet worden benoemd.' 1 ""
1.1. Het testamentair erfrecht in Suriname
Artikell 903 SBW houdt in dat een testament of uiterste wil een akte is, houdende
eenn verklaring van hetgeen iemand wil dat na zijn dood zal geschieden en welke
aktee door hem kan worden herroepen.
§§ 9
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A.A. De langstlevende echtgenoot als wettelijke erfgenaam
Tott de eerste groep van erfgenamen behoren de bloedverwanten in de rechte
neerdalendee lijn en de echtgenoot (artikel 880 en 880 a SBW).
Artikell 880 SBW bepaalt dat de kinderen of hun afstammelingen van hun ouders,
grootouderss of verdere bloedverwanten in de opgaande linie erven, zonder onderscheidd van kunne of eerstgeboorte.
Voortss geeft artikel 880a SBW aan dat voorzover het betreft de nalatenschap van de
vooroverledenn echtgenoot de langstlevende echtgenoot voor de toepassing van de
bepalingenn van deze titel met een kind van de overledene wordt gelijkgesteld.
Inn 200O3"1 is artikel 880b verder gewijzigd. Het luidt nu als volgt:
WanneerWanneer de langstlevende echtgenoot tezamen met anderen dan de nakomelingen van de
erflatererflater die niet nakomelinge}! van de langstlevende echtgenoot zijn, erft, is hij bevoegd de inboedelboedel geheel of gedeeltelijk tot zich te nemen."
Dee Memorie van Toelichting op deze wet geeft aan dat ingeval de vrouw erflater
is,, haar langstlevende echtgenoot de inboedel niet hoeft te delen met haar natuurlijkee en wettige kinderen en hun nakomelingen en ingeval de man erflater is, zijn
langstlevendee echtgenote de inboedel niet hoeft te delen met zijn natuurlijk erkendee en wettige kinderen en hun nakomelingen die met de hare zijn. Indien de legitimarissen,, kinderen van beide gewezen echtelieden zijn, dan kunnen zij wel aanspraakk maken op de goederen uit de boedel. De langstlevende echtgenoot kan dan
geenn gebruik maken van de toepassing van dit artikel om de inboedel tot zich te
nemen.. De wetgever heeft met deze wijziging de bevoegdheid van de echtgenoot
omm de inboedel tot zich te nemen vergroot. Vóór deze wijziging konden ook kinderenn van de erflater uit een vorige relatie een aanspraak doen gelden op de inboedel.. '1"~ Voorzover de inboedel behoort tot de nalatenschap van de erflater, komt de
waardee daarvan in mindering op het erfdeel van die echtgenoot; overtreft de waardee die van het erfdeel, dan moet het verschil aan de mede-erfgenamen worden

"'' Jadnanansm^ dv Kraan 1'WK, p. 32.
'!! Wet van IS februari 2<Kiu, S.15. 2
-- Wet van IX februari 2<Kli). S.H. 2

, (•>. (ï.w.r. 25 maart 2D0(ij.
f>. (i.w.t. 25 maart 2oo(i). Memorie van toeliehtin^. p. <V
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vergoed.. Onder inboedel worde begrepen: alle roerende zaken, met uitzondering
vann geld, geldswaardige papieren, schepen, luchtvaartuigen en zaken die in de uitoefeningg van een beroep of bedrijf worden gebruikt. 1 " 1
B.B. De langstlevende echtgenoot als testamentair erfgenaam
Kijkenn we nu naar de Surinaamse situatie dan zien we dat de wet verschillende
mogelijkhedenn biedt om de langstlevende echtgenoot verzorgd achter te laten. In
dee Surinaamse notariële praktijk wordt van de volgende mogelijkheden gebruik
gemaakt 1 " 4 : :
1.. De ouderlijke boedelverdeling (artikelen 1148-1152 SBW)
2.. Het testament met een beschikking in het voordeel van de langstlevende echtgenoott ( art. 984 SBW)
3.. Het testament met een vruchtgebruikerbeding bij legaat (art. 984 SBW)
4.. Een levensverzekering waarbij de langstlevende als begunstigde wordt aangemerkt t
5.. Een overnemmgbeding ten gunste van de langstlevende
6.. Het verblijvingsbeding ten gunste van de langstlevende
1.. D e ouderlijke boedelverdeling
Dee ouderlijke boedelverdeling (art. 1 148 SBW) in Suriname heeft hetzelfde karakterr als de ouderlijke boedelverdeling in Nederland had voor de invoering van Boek
44 N B W in 2003. Uit onderzoek op tie notariaten in Paramaribo is gebleken dat de
Surinaamsee samenleving vrij onbekend is met de figuur van de ouderlijke boedelverdeling. 1 " 11 T w e e van de 19 in Paramaribo residerende notarissen maken geen
ouderlijkee boedelverdelingen, omdat zij de rechten van de legitimarissen niet willenn uithollen.
2.. Het Legaat tot verzorging van de langstlevende
Dee erflater heeft de bevoegdheid bij testament te bepalen dat hij een legaat (artikel
9844 SBW) aan de langstlevende nalaat uit hoofde van een dringende verbintenis uit
moraall en fatsoen. De erflater koppelt aldus het legaat op deze wijze aan de natuurlijkee verbintenis. Wanneer de nalatenschap open valt, dan wordt de natuurlijke
verbinteniss een rechtens afdwingbare verbintenis. De langstlevende neemt de positiee van crediteur in en kan nu een vordering ten laste van de nalatenschap instellen.
Niett iedere omzetting van een natuurlijke verbintenis in een rechtens afdwingbare
verbinteniss moet als een legaat ten laste van de gezamenlijke erfgenamen worden
beschouwd,, doch alleen die welke de strekking heeft dat zij pas na liet overlijden
vann de schuldenaar zal worden nagekomen en ook niet eerder is nagekomen."1"'1
111
Asscr-Meiji.T-V.iti der Ploeg 1W2. p. 4<Y
•-•- Pinas 2<Hl3. p. I<>- 2d.
"" Pinas 2<i<>3. p. 23.
"" Klaassen- Luijten-Meijer II 2d(i2. nr. 332-332.
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3.. Het vruchtgebruiktestament
Hett vruchtgebruiktestament is in Suriname het meest gebruikte model ter nakomingg van de verzorgingsverplichting ten behoeve van de langstlevende. 1 "" Hierbij
vermaaktt de erflater - bij legaat - het recht van vruchtgebruik aan de langstlevende.
Hett recht van vruchtgebruik kan worden omschreven als ""ecu zakelijk recht om van
eenseens ander goed de vruchten te trekken alsof men zelf eigenaar daarvan was, mits zoroende
datdat de zaak zelf in stand />//ƒƒ?. " 3 " s
Hett grote nadeel hiervan is onder andere:
Dee kinderen van de erflater moeten meewerken aan de afgifte van het legaat.
Hett legaat is namelijk slechts de titel tot overgang van het vruchtgebruik, welke
eenn verbintenis tot levering van dat recht in het leven roept. Deze verbintenis
moett door de erfgenamen nagekomen worden. 3(W Indien de erfgenamen de
kinderenn van de erflater zijn, moeten zij dus aan de vestiging van het recht tot
vruchtgebruikk meewerken.
4.. De levensverzekering
Dee erflater kan een levensverzekering sluiten met de langstlevende als begunstigde,
waarinn hij aangeeft dat hij de levensverzekering sluit in verband met een op hem
rustendee dringende verplichting uit moraal en fatsoen zoals gesteld in het D e Visser/Harmss arrest.51" In dit geval k o m t de levensverzekering niet voor inkorting in
aanmerkingg als de legitieme portie geschonden wordt. 311 O p de bevoordeling ten
gevolgee van een levensverzekering wordt normaliter niet ingekort door vernietigingg van de aanwijzing van de begunstigde tot het bedrag van de inkorting, maar
tott het bedrag van de bevoordeling/ 1 2 Bij een levensverzekering met de aanwijzing
vann de erfgenaam als bevoordeelde moet de verzekerde som worden ingebracht.
Ditt geldt zowel voor een herroepelijke als voor een onherroepelijke aanwijzing. 313

5.. Het overnemingbeding
Bijj het overnemingbeding wordt aan de langstlevende de eerste keuze geboden om
goederenn uit de nalatenschap over te nemen en de erfgenamen de waarde daarvan
inn geld uit te keren. Het is een bindend aanbod in een testament gedaan, door
welkss aanvaarding de bevoordeelde een recht uit koopovereenkomst verkrijgt. 314

11

Pinas 201)3. p. 12. Tijdens de stage van deze student op een van de notariaten in Paramaribo, is
onderr andere nagegaan welk model gebankt wordt om te voldoen aan de verzorgingsverplichtingg naar de langstlevende echtgenoot toe.
'** Artikel 7W SBW.
"'' Hot" van Justitie 4 januari PW]. GR 12087 Weisz ca Loor m: "Surinaams |unstenblad IW8". ] 2.. p. 4(>-53.
"" H R 30 november PJ45. N | PM6. 62.
11
Jadnanansmg & Kraan 1W8, p. <>0.
-- Asser-Meijers-Van der Ploeg 1W2, nr. 239.
11
Asser-Meyers-Van der Ploeg PW2. nr. 488.
44
Asser-Meijers-Van der Ploeg 1W2. p. 7(Y
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Ditt wordt ook wel een optie tot koop genoemd. O n d e r een koopoptie wordt verstaann een recht van koop tegen een van tevoren vastgestelde ot objectie! bepaalbare
prijss welke geldt als een onherroepelijk aanbod.' 1 ' 1 Houdt de door de aanvaardig
vann het aanbod tot stand gekomen overeenkomst een bevoordeling in dan kunnen
legitimarissenn daarop inkorten. Indien de bevoordeling voortvloeiend uit die overeenkomstt tot gevolg heeft, dat de legitimaris zijn legitieme niet m goederen van de
gemeenschapp ontvangt, kan de legitimaris haar vernietigen, zij vindt immers haar
grondslagg in de uiterste wilsbeschikking. Indien aan de legitieme in natura slechts
tenn dele wordt tekort gedaan en het gelegateerde met gevoegelijk kan worden verdeeld,, blijft het legaat in zijn geheel in stand, uiteraard met de verplichting tot inbrengg van de waarde." 1 ''
6.. Het verblijvmgsbeding
Bijj een verblijvmgsbeding wordt er een overeenkomst gesloten tussen de medeeigenaren,, welke inhoudt dat bij het intreden van een onzeker voorval, ot na tijdsverloop,, het aandeel van de mede-eigenaar in een bestaande onverdeeldheid aan
eenn of meer van de andere mede-eigenaren zal toekomen. Hierdoor valt door toedelingg het gehele goed aan de uiteindelijk gerechtigde toe. In de praktijk wordt de
werkingg van het verblijvmgsbeding vaak afhankelijk gesteld van het tijdstip van
overlijdenn van een mede-eigenaar; op dat tijdstip komt zijn aandeel in de gemeenschappelijkee zaak toe aan de overige mede-eigenaren.' 1 . Nadeel hiervan is dat de
kinderenn als erfgenaam dit beding kunnen aanvechten op grond van schending van
hunn legitieme portie als gevolg van een bevoordeling van de langstlevende. Is het
verbiijvingsbedingg namelijk gemaakt zonder vergoeding ot tegen een vergoeding
diee lager is dan de waarde van het verbleven of toe te delen aandeel, dan houdt het
bedingg een voorwaardelijke materiele bevoordeling in, welke voor inkorting vatbaarr is ingeval van schending van de legitieme portie.
Hett voorgaande gaat niet op ingeval het gaat om een beding dat als een zuivere
kansovereenkomstt kan worden beschouwd of omdat de bevoordeling geschiedt ter
voldoeningg aan een natuurlijke verbintenis tot het verzorgd achterlaten van de
langstlevendee echtgenoot, gebaseerd op het De Visser-Harms-arrest. , l s Zie hierover
hett Pelhcaanarrest. 1 '" Vereist is dan wel dat de kans op voordeel opweegt tegen de
kanss op nadeel. 1 "" Deze uitspraak is in een later arrest bevestigd. 1 '
C.C. De positie van de langstlevende echtgenoot in het Xederlands erfrecht tot l januari 2003
Hoewell tot 1 januari 2003 de wettelijke situatie in Nederland ten aanzien van de
ab-intestaatt erfgenamen niet wezenlijk verschilde met die van Suriname, vertoonde
dee jurisprudentie, de doctrine en de praktijk in Nederland met betrekking tot de
'"'"•'"'"• Van Zeben ca. I'WS. nr. ! I.
''•''•''•''• Asser-Metjers-Vjn Der lJloeg 1W2. p. 76. en p. 213.
',:~~ J.idiunansinu; &' Kr.um ]WX. p. 3N.
• ^^ Asser - DL- Boer 2n(i2. no. 362.
"•'"•' HR 1 oktober 1W3. N,|. ]W4. 257.
'-"" V\m Moürik tWK, p. 131.
; ::
- HR 7 tebnun 1W7. N | ]W7. 5^3 (WMK).
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positiee van de langstlevende echtgenoot wel verschillen na het D e Visser/Harms 1 "
arrest. .
Dee jurisprudentie en de doctrine na het De Visser/'Harms arrest gaven aan dat nakomingg aan de natuurlijke verbintenis tot verzorging van de langstlevende pas aanwezigg was, wanneer de erflater van zijn wil tot erkenning van een natuurlijke verbinteniss duidelijk m zijn uiterste wil deed blijken en wanneer hij daarin rekenschap
hadd gegeven "waarom er zijnerzijds een natuurlijke verbintenis bestond, die hem
bijzonderr verplichtte zijn vrouw bij testament meer toe te bedelen, dan waarover
hijj ingevolge de wet bij testament te harer gunste mag beschikken". 3 2 3
Dee praktijk nam haar toevlucht tot de ouderlijke boedelverdeling. Het gebruik van
dezee rechtsfiguur heeft als verzorgingsmaking nooit verwachte vormen aangenomenn na de in 1958 uitgebrachte preadviezen. 0 4 Luijten zegt in zijn preadvies dat de
ideee waaruit de ouderlijke boedelverdeling geboren werd, haar oorsprong vindt in
dee gezinssfeer. Het is de behoefte die ouders hebben gevoeld om maatregelen te
treffenn zodat de goederen na hun overlijden niet het voorwerp van "twist en discordia"" tussen hun kinderen worden. 1 ^ De toestand van onverdeeldheid die na het
overlijdenn ontstaat indien er meer erfgenamen zijn, kon namelijk m sommige gevallenn door de erflater worden voorkomen door het maken van een ouderlijke
boedelverdelingg op de wijze als aangegeven in artikel 1 167 N B W (oud). De bloedverwantenn in opgaande linie konden bij uiterste wil of notariële akte de door hen
naa te laten goederen tussen hun afkomelingen onderling of tussen deze en hun
langstlevendee verdelen. In de moderne populaire vorm van ouderlijke boedelverdelingg als verzorgingsregeling tussen echtgenoten worden alle activa aan de langstlevendee echtgenoot toebedeeld onder verplichting alle passiva voor zijn rekening te
nemenn en aan ieder der kinderen zijn erfdeel in contanten uit te keren, behoudens
inn gevallen als hertrouwen of ondercuratelestelling van de langstlevende of instellingg van een bewind over zijn vermogen, werden deze uitkeringen dan metopeisbaarr en werden zij veelal ook renteloos gesteld gedurende het leven van de
langstlevende.. Deze niet-opeisbaarheid en renteloosheid vormden buiten de boedelverdelingg staande clausuleringen, die door de legitimarissen konden worden
aangetast,, behoudens de mogelijkheid dat zij waren te beschouwen als voldoening
aann een door de erflater nagekomen verzorgingsverplichting jegens de langstlevendee echtgenoot."1-'1 Door de opmars van de ouderlijke boedelverdeling is het vruchtgebruikk testament veelal in onbruik geraakt, daar de ouderlijke boedelverdeling in
allee opzichten voldeed aan de gedachte de langstlevende echtgenoot in vergelijkbaree omstandigheden als voor de dood van de eerststervende te laten voortleven. 1- "
Nadatt de ouderlijke boedelverdeling en daarmee de positie van de langstlevende
echtgenoott een dergelijke vlucht had genomen, zijn er in Nederland verschillende
wetsvoorstellenn geweest ter wijziging van de positie van de langstlevende echtgenoott m het erfrecht.

'--- HR 3n november 1CM5. NJ ]<Mf>, f,2.
; ;;
- Klaassen-Luijren-Meijer II 2uu2. nr. 44-51.
'-"" Luijten <\ Kom bach l^5M, Preadviezen broederschap der Cuididaar-Notanssen; KlaasscnLuijten-Meijerr I 2i»u2. nr. ')\j.
;
-"" Luijten (\ Kombach 1'^5K. p. 2.
;
-'' KLussen- Luijten-Mcijer II 2<io2. nr. <; 1 C-'M.S; Handboek Erfrecht 2niif,. Van Mounk. nr. 1.1.
'•-""" KLussen- Luijten-Meijer II 2<»i2. nr lJ14; Handboek Erfrecht 2n(lA. Van Mounk, nr. 1.1
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Hett eerste wetsontwerp voor wijziging van het Nederlands ertrecht (Boek 4
N B W )) dateert van 1954. De parlementaire behandeling duurde van 1954 tot 1969.
Inn deze periode werd een Gewijzigd Ontwerp van Wet ingediend in 1962, een
Naderr gewijzigd Ontwerp in 1965 en een Tweede Nader gewijzigd O n t w e r p na
dee behandeling door de Tweede Kamer eveneens in 1965. Het nieuwe Boek 4
N B WW werd vastgesteld op 11 september 1969. In deze vaststelhngswet (wet van 1 1
septemberr 1969, Stb. 392) werd bepaald dat de inwerkingtreding van deze wet naderr bij wet zou worden geregeld. In het regeringsontwerp van 1954 bleet" het erfdeell van de langstlevende echtgenoot beperkt tot een kindsdeel, doch werd het
mett een legitieme portie versterkt. De ontwikkeling van het wetgevingsproces
heeftt daarna steeds wisselende ideeën te zien gegeven. Naast de al eerder genoemde
ideee waarbij aan de langstlevende een legitieme portie werd toegekend, zijn te
noemenn het recht op de som ineens uit de zogenaamde voortrein erfrecht,"1"s en het
wettelijkk vruchtgebruik uit het voorlaatste ontwerp voor het nieuwe Boek 4
BW.' 2 ' 11 In afwachting van de Invoeringswet op de wet van 11 september 1969,
werdenn twee ontwerpen voor partiële wijzigingen van het bestaande erfrecht ingediend.. Zij betroffen de positie van de langstlevende echtgenoot en die van het natuurlijkk kind in het erfrecht. De partiële wijziging betreffende de positie van het
natuurlijkk kind werd wet en trad op 1 december 1982 in werking met terugwerkendee kracht tot 13 juni 1979.' 3 " In het Marckx-arrest van 13 juni 1979 oordeelde
hett hof onder andere namelijk dat de wetgever voor wat betreft het erfrecht geen
onderscheidd mag maken tussen wettige en natuurlijke kinderen. Het ontwerp betreffendee de positie van de langstlevende echtgenoot stuitte op veel kritiek in de
literatuurr en bij het parlement en de behandeling ervan werd na 1978 met meer
voortgezet.. In 1978 ontstond de gedachte dat de grondslag van het erfrecht van de
langstlevendee van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot moest zijn de
verkrijgingg ab intestato van het vruchtgebruik naast zijn erfdeel, dat gelijk bleet aan
zijnn kindsdeel, van de gehele nalatenschap met vervreemdings- en vertenngsbevoegdheid. .
Hett voorstel dat deze regeling bevatte werd in 1996 ingetrokken en er werd een
wijzigingg aangenomen waarbij onder andere de ouderlijke boedelverdeling de basis
wass voor de wettelijke regeling van de verdeling."' Per 1 januari 2003 trad de
wetswijzigingg in werking' 1 2 welke tot gevolg heek gehad dat de langstlevende
echtgenoott met uitsluiting van anderen gerechtigd is, om te beschikken over de
goederenn uit de nalatenschap.
D.D. I:actoreti die de positie van de langstlevende echtgenoot in het Xederlaiids erfrecht beïnvloedvloed hebben
Verschillendee sociale en economische factoren hebben ertoe geleid dat de maatschappelijkee positie van de vrouw in Nederland veranderd is en daardoor de errWetsontwerpp lf> !S(>3. MvA II, Kirl. (iesch. Boek 4. p. 35'J.
Ziee hierover in een brief ter inleiding op 17 141. RirLGesch. Boek 4 InvW., p. 1211. Zie verderr Huij^en- K.isdorp. Reinhanz Zwemmer 2nn5. p. 1.
EHRJvTl3jimii l'/7<;. NJ VM). 4d2 (Marekx-jrrest).
Klussen-- Luijten-Meijer II 2uo2, nr. 1-(>.
Wett van 3juni l'JW. STIi. 3lKl en Wet \\m IS april 2uo2. STB. 22S.
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rechtelijkee positie van de langstlevende echtgenoot verbeterd is. De emancipatie
vann de vrouw heek een hoge vlucht genomen. De gelijkheid van man en vrouw
voorr de wet zijn in de Grondwet opgenomen. Dit is in Nederland een belangrijke
factorr daar het langstlevende - probleem bij uitstek een probleem is waar vrouwen
meee te maken krijgen, daar zij statistisch gezien langer leven dan de mannen. De
ontwikkelingg die het familievermogen heeft doorgemaakt en de vraag ot dit nog
toereikendd is om in het levensonderhoud te voorzien, is voor de ontwikkeling van
hett vraagstuk van de positie van de langstlevende echtgenoot in het erfrecht ook
vann belang. 1V Kortom de aspecten die in Nederland onder andere ertoe geleid
hebbenn dat de langstlevende echtgenoot mee uitsluiting van anderen over de nalatenschapp kon beschikken zijn:
1.. De emancipatie van de vrouw waardoor er gelijkheid tussen mannen en vrouwenn ontstond;
2.. Gekoppeld aan de emancipatie van de vrouw de verplichting tot verzorging van
dee langstlevende echtgenoot zoals opgenomen in het De Visser/Harms arrest. , a
3.. D e ontwikkeling van het familievermogen en de vraag ot dit toereikend is om
inn het onderhoud van de langstlevende te voorzien.
Algemeenn werd na het De Visser/Harms arrest aangenomen dat een soortgelijke
aanspraakk bestaat van de man, als langstlevende, jegens de nalatenschap van de
vrouw.. Het arrest is een aanzet in de rechtsontwikkeling geweest die verzorgingsaansprakenn prioriteit verleent boven legitimaire aanspraken. ,3:i De omvang van de
verzorgingsplichtt wordt niet beïnvloed door de duur van het huwelijk en de leeftijdd van de echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk. De omstandigheid dat de
echtgenoott ziek was bij het aangaan van het huwelijk en aan die ziekte is overleden,, vermindert de omvang van de verzorgingsplicht niet.33'1 Volgens artikel 1:81
N B WW zijn de echtgenoten verplicht elkaar het nodige te verschaffen. Omstreden is
off dit voorschrift ook nog speelt een rol na de ontbinding van het huwelijk door
overlijden.. Neemt men met aan dat de verzorgmgsplicht doorloopt na dode, dan
kann vaak een natuurlijke verbintenis tot verzorging worden aangenomen, zoals de
H o g ee Raad m het genoemde arrest heeft bepaald. De omvang van de verzorgingsplichtt - voorzover zij niet begrensd wordt door de nalatenschap - wordt bepaald
doorr de omstandigheden waaronder de echtgenoten leefden en de langstlevende
achterblijft.. Uitsluitend omstandigheden die van betekenis zijn voor de vaststelling
vann het nodige komen in aanmerking. ' 3 Hierbij is rekening gehouden met de verzorgingg van kinderen tot 21 jaar die een aanspraak kunnen maken op een som ineenss voorzover de nodig is voor levensonderhoud en studie. l l S O o k is onder de
verzorgingsbehoeftee van de langstlevende echtgenoot uitdrukkelijk meegenomen
hetgeenn deze nodig heeft ter nakoming van de verplichting ten opzichte van de

• ww E b b e n 2<n>ii, p . 2 .
v,
->> H K 3d november 1lMS, NIJ IV46, 62.
*•"" Z i e H o f VHerto^enbosch" 14 december I W J . NIJ 2<><il. 1 13 m.nt. W M K : K b . Rotterdam 25
februarii 1 W 1 . MJ I W 5 . 702.
"'' Asser-Meijers-Van der Floe- 1976. p. 139-141!.
v,
~~ Asser-Meijers-Van der Pioe^ 1W8, p. 1S3-1S4.
v , ss
Zwamkken ]W5. p. !2I: Van Mourik I9V5. p. 146.
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kinderenn van de erflater bedoeld m artikel 4:3D lid 2 (artikel 4:30 lid 1 en 4:33 lid 2
aanhef)) NBW. 1 V '
Naa 1 januari 2003 nam de langstlevende in het Nederlandse ab intestaat-erfrecht
eenn bevoorrechte positie in. Zij verkrijgt de beschikking over de gehele nalatenschap,, ongeacht haar verzorgingsbehoefte in concreto.' 4 "
/:'.. De positie van de hwgstlct'ctidc echtgenoot in het Xieuw XcdcrLuids erfrecht
Perr I januari 2003 is zoals eerder gezegd, in Nederland het nieuwe erfrecht in
werkingg getreden."' 1 In het Nieuw Nederlands erfrecht beoogt de wetgever met de
wettelijkee verdeling de langstlevende in eenzelfde positie te brengen als bij de ouderlijkee boedelverdeling onder het oude erfrecht het geval was. De langstlevende
verkrijgtt van rechtswege alle goederen van de nalatenschap. De kinderen van de
erflaterr zijn wel erfgenaam, maar volgen de erflater niet op in zipi voor de overgangg vatbare rechten en m zijn bezit en zijn houderschap. Er ontstaat geen onverdeeldheidd na het overlijden van de erflater, de goederen van de nalatenschap gaan
vann rechtswege over op de langstlevende, er is geen opvolging van rechtsmomenten.. maar een sauienval van rechtsmomenten. De wetgever beoogt een rechtstreeksee verkrijging, waarbij een levering niet nodig is om het goederenrechtelijk effect
tee doen i n t r e d e n . a : Bij deze verdeling verkrijgt de echtgenoot van rechtswege de
goederenn van de nalatenschap, terwijl de voldoening van de schulden voor zijn rekeningg komt. Ieder van de kinderen verkrijgt een geldvordering ter grootte van
zijnn erfdeel op de echtgenoot, welke vordering in beginsel niet opeisbaar is gedurendee het leven van de echtgenoot. De echtgenoot verkrijgt - anders dan bij de
OBVV - de goederen zonder dat er een toetsing op het gebied van zijn verzorgingsbehoeftee plaatsvindt. Voor zover de echtgenoot van de erflater tengevolge van uiterstee wilsbeschikkingen van de erflater niet of niet enig rechthebbende is op de tot
dee nalatenschap van de erflater behorende woning, die ten tijde van het overlijden
doorr de erflater en zijn echtgenoot tezamen of door de echtgenoot alleen bewoond
werd,, of op de tot de nalatenschap behorende inboedel daarvan, zijn de erfgenamenn verplicht tot medewerking aan de vestiging van een vruchtgebruik op die
woningg en die inboedel ten behoeve van de echtgenoot, voor zover deze dit van
henn verlangt/ 4 '
Doorr de kinderen slechts aanspraak te laten maken op een geldvordering ter waardee van de grootte van de helft van hun versterf erfdeel, zal een kind dat zijn legitiemee inroept, geen erfgenaam worden. De erflater kan verder bij testament bepalen
datt een door zijn kind in te roepen legitieme portie pas opeisbaar is na overlijden
vann zijn echtgenoot of andere levensgezel. Hierdoor heeft de erflater de facto - anderss dan onder de oude wet - veel meer vrijheid bij het maken van testamentaire
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beschikkingen;; hij hoeft niet meer bevreesd te zijn dat zijn makingen door legitimarissenn worden gedwarsboomd.' 4 4
Bijj de totstandkoming van het nieuw Nederlands erfrecht is bij de behandeling van
hett wetsvoorstel tot wijziging van het erfrecht de vraag gesteld of het wenselijk is
dee langstlevende echtgenoot een ander erfdeel bij versterf toe te kennen dan een
kindsdeel.. Alvorens de commissie op deze vraag inging, stelde zij dat er twee verschijnselenn van invloed zijn op de keuze van het erfrechtstelsel. Door een goede
geneeskundigee verzorging, juiste voeding, grotere hygiëne en gezonde leerwijze
neemtt de gemiddelde leeftijd in Nederland toe. 1 lierdoor is het aantal wezen afgenomen.. Uit de statistiek blijkt bovendien dat de gemiddelde levensduur van de
vrouww hoger ligt dan die van de man en voorts dat haar gemiddelde leeftijd bij het
sluitenn van het huwelijk lager ligt dan die van de man. Het komt dan ook veel
voorr dat een vrouw haar echtgenoot overleeft. Het tweede verschijnsel betreft de
omstandigheidd dat men van het vermogen tenminste het vruchtgebruik moet hebben,, wil men erover kunnen beschikken om ervan te kunnen leven. Nu de inkomstenn uit arbeid zoveel meer betekenen dan de opbrengst van kapitaal is het, ondankss de steeds verder reikende invloed van pensioenvoorzieningen en levensverzekeringg meer dan vroeger de vraag of de weduwe in staat zal zijn op de bestaande
voett verder te leven.''^
Gekozenn is het reeds bestaande erfdeel van de langstlevende echtgenoot dat gelijk is
aann een kindsdeel te handhaven omdat:
1.. In 1923 bij het toekennen van het kindsdeel aan de langstlevende echtgenoot de
verschillendee stelsels van de andere Europese landen reeds bekend waren en dat
toenn een is gekozen dat behoorlijk heeft voldaan;
2.. Het gekozen stelsel geeft de langstlevende echtgenoot naast diens helft van de
huwelijksgemeenschapp een redelijk deel van het gemeenschappelijk vermogen;
3.. Het vast gebruik is dat de echtgenoten bij het maken van huwelijkse voorwaardenn waardoor de gemeenschap uitgesloten wordt, tevens een testament ten
voordelee van de ander maken;
4.. Het voortlevende van de langstlevende op dezelfde voet als voor de dood van
dee ander nu meer afhangt van de verdiensten uit arbeid en van het feit of de
kinderenn uit hun verdiensten willen bijdragen. w '
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De Laiii^e 2u<)3. p. 14-15: E b b e n 2ooo, p. 243-24C; H a n d b o e k Erfrecht 2<HIC. Van M o u n k , nr.
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^^ Parlementaire (ieNchiedeim lioek 4, p. xvn.
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DE ON I WIKKLLINC, VAN DL POSITIL VAN DL LANGSTL11VLNI>E
ECHH ICliNOO'I' IN HLT SURINAAMS ERFRECHT

A.A. De fasen in het historisch proces
Hett systeem van het Nederlands versterf-erfrecht met ingang van 1 januari 2003 is
duss de uitkomst van een historisch proces waarin ten minste drie fasen te onderscheidenn zijn:
Inn 1838 krijgt de langstlevende in het nieuwe wetboek een plaats in het erfrecht
bijj versterf na alle bloedverwanten van de erflater tot de twaalfde graad;
Inn 1923 wordt aan de langstlevende een positie in het erfrecht toegekend, gelijk
aann die van een kind. De langstlevende kreeg geen legitieme portie;
Medee dankzij het De Visser/Harms w arrest van 1943 heeft de notariële praktijk
inn Nederland de ouderlijke boedelverdeling nieuw leven in kunnen blazen. De
ouderlijkee boedelverdeling is daarna uitgegroeid tor de verzorgingsmaking bij
uitstek. , , s s
Hett systeem van het Surinaams erfrecht is eveneens een historisch proces dat in
tenminstee drie fasen te onderscheiden is:
Inn 1869 krijgt de langstlevende m het nieuwe wetboek een plaats in het erfrecht
bijj versterf na alle bloedverwanten van de erflater tot de twaalfde graad;
Inn 1934 wordt aan de langstlevende een positie in het erfrecht toegekend, gelijk
aann die van een kmd. De langstlevende kreeg geen legitieme portie, maar kreeg
well een inboedelvoordeel;
Medee dankzij het De Visser/Harms""1" arrest van 1945, heeft de gedachte aan
hett verzorgd achterlaten van de langstlevende echtgenoot postgevat in de Surinaamsee samenleving. Dit heeft in tegenstelling tot Nederland niet geresulteerd
inn het op grote schaal laten maken van ouderlijke boedelverdelingen ter verzorgingg van de langstlevende echtgenoot. In Suriname is het vruchtgebruiktestamentt liet meest gebruikte model ter nakoming van de verzorgingsverplichting
tenn behoeve van de langstlevende echtgenoot.""
I.. Het eerste Surinaams Burgerlijk Wetboek
Hett eerste Burgerlijk Wetboek in Suriname werd op 1 mei 1869 van kracht." 1 De
Surinaamsee wetboeken die toen werden ingevoerd waren voor een groot deel, zo
niett bijna geheel, een reproductie van de Nederlandse wetboeken die in 1838 ingevoerdd w a r e n . " '

HRR 3d november l'MS. NJ 1 'J-4C. r>2.
Ebbenn 2<ioo. p. 1-2.
HRR 3d november 1(M5. NJ 1'MC. f>2.
l,ni,^2(i(»3.. p. 12.
(r.M.. IWI.S. 14. Publicatie van 2f> november I SdS, betreffende de afschaffing van liet wettelijk
gezagg van bet oud-Hollandsc en bet Romeinse regt en de invoering van de nieuwe wetgeving.
Scholtenn tS Meijer. IWu. p. ~V>.
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2.. De wijzigingen in 1934
Dee wetgeving waarbij de langstlevende echtgenoot een positie m het erfrecht kreeg
toegekendd gelijk aan die van een kind, trad zoals eerder gezegd reeds in 1923 in
Nederlandd in werking. Deze wet werd echter pas in 1934 door Suriname overgenomenn omdat de toenmalige Minister van Koloniën kort na de totstandkoming van
dee nieuwe wet, bericht had dat herziening van de belangrijkste bepalingen hieromtrentt waarschijnlijk was, en dat derhalve ten aanzien van een wijziging van het k o loniaall recht inzake de erfopvolging een afwachtende houding moest worden aangenomen.. Daarna is door deze bewindsman meegedeeld dat een spoedige totstandkomingg van die herziening niet te verwachten was. Hierna ontstond er in het Surinaamsee parlement veel discussie omtrent de invoering vanwege de volgende overwegingen: :
--

Het was onaanvaardbaar om de langstlevende echtgenoot, die geen familie is,
eenn plaats te geven voor de familie tot de twaalfde graad;
Ingevall man en vrouw in gemeenschap van goederen gehuwd zijn, is de helft
vann het gemeenschappelijk vermogen reeds eigendom van de langstlevende
echtgenoot.. Het toekennen van nog een deel uit dit vermogen zou onbillijk
zijnn ten opzichte van de familie van de erflater;

--

Indien er kinderen uit het huwelijk geboren zijn, heeft de langstlevende echtgenoott tijdens hun minderjarigheid het vruchtgenot over de goederen van de
minderjarigenn en tijdens hun meerderjarigheid heeft de langstlevende echtgenoott als ouder recht op een uitkering voor haar levensonderhoud;

--

De erflater zou door het opnemen van de langstlevende vrouw als erfgenaam
onttrokkenn worden van zijn wettelijke en morele verplichting om zijn (behoeftige)) ouders te onderhouden.''"'1'1

Inn 1934"" werd de langstlevende echtgenoot zoals eerder gezegd in de eerste groep
vann erfgenamen geplaatst zodat hij samen met de wettige kinderen een kindsdeel
verkreeg.. De langstlevende echtgenoot maakte hiermee echter geen aanspraak op
eenn legitieme portie, kon bij testament onterfd worden zonder daartoe in rechte te
kunnenn opkomen en kwam geen plaatsvervulling samen met de kinderen toe. "^
Dee laatste erfrechtelijke wijziging in de positie van de langstlevende echtgenoot in
Surinamee vond in 20(10 plaats."'' Deze wijziging had betrekking op de inboedel.

',Vll Handelingen van he: Surinaamse Parlement. Vergadering van ](•> november 1933. Behandeling
vann de verordening tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
omtrentt de erfopvolging.
•;"44 Wet van 24 november 1933, C.B 1934. no. 3d ( inwerking getreden op 1 mei 1934).
; ss
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Duidelijkk is dar volgens her toenmalige Surinaamse parlement de verplichting naaidee familie toe sterker was dan de verplichting tot het verzorgd achterlaten van de
langstlevendee echtgenoot.
Uitsluitingg van de legitieme portie
Inn artikel 942 SBW en 943 SBW wordt aan de ascendenten en descendenten een
legitiemee portie toegekend. De langstlevende echtgenoot is hierin met genoemd.
Indienn de ertlater zijn echtgenoot niet noemt in zijn uiterste wil, dan kan de echtgenoott hiertegen juridisch weinig ondernemen. Wil de ertlater zijn hele erfenis aan
zijnn echtgenoot nalaten dan kunnen de legitimarissen zich hiertegen verzetten en
doorr middel van een beroep op hun legitieme portie mede ertgenaam worden. De
testeervrijheidd van de ertlater aan versterf-ertgenamen, niet legitimarissen is, door
middell van artikel 943a SBW, ook ingeperkt.
Artikell 943a SBW stelt namelijk dat " In de gevallen, waarin voor het herehenen van de
legitiemelegitieme portie rekening moet worden gehouden met erfgenamen, die wel zijn erfgenamen hij
versterf,versterf, doch niet zijn legitimarissen, zal, wanneer aan anderen dan bedoelde erfgenamen,
hetzijhetzij hij akte onder de lei'enden, hetzij hij uiterste wil, meer is gescfionken dan liet aandeel
bedraagt,bedraagt, waarover men zou mogen beschikken, indien zodanige erfgenamen niet aanwezig
waren,waren, bedoelde giften of schenkingen kunnen worden verminderd tot genoemd bedrag, zulks
opop de vordering en ten bate van de legitimarissen en van dezetver erfgenamen of rechthebbenden."' den."'
Hett inboedelvoordeel
Inn 1934° is ook het inboedelvoordeel door middel van artikel 880b SBW (oud
artikell 899b NBW) ingevoerd. Dit artikel zegt:
WanneerWanneer de langstlevende echtgenoot tezamen met anderen dan kindereu of verdere afkomelingeumelingeu uit een vroeger huwelijk erft, is hij bevoegd de inboedel geheel of gedeeltelijk tot zich
tete nemen.
II 'oorzover deze inboedel behoort tot de nalatenschap van de erflater, komt de waarde daarvan
alsdanalsdan in mindering van het erfdeel van die echtgenoot. Overtreft de waarde die van het erfdeel,deel, dan moet het verschil aan de mcdc-ojgcnamcn vooraf worden vergoed."
Doorr dit inboedelvoordeel kunnen legitimarissen door middel van een beroep op
hunn legitieme portie geen aanspraak maken op de goederen uit de inboedel indien
dee echtgenoot van de ertlater de in artikel 880b gegeven bevoegdheid gebruikt/"^
3.. D e wijzigingen na 1945
Surinamee volgt zoals eerder gesteld vaker de trend aangegeven door de Nederlandsee jurisprudentie, hetgeen na het De Visser/Harnis arrest ook gebeurd is. De verzorgingsplichtt ten opzichte van de langstlevende echtgenoot die tot uitdrukking

Wett van 24 november D33. GIJ l'J.V-1. no. 3*) i' in werking getreden op I mei 1^34)
A^ser-MeijeiN-- V.m der Ploeg \l)(>2. p. 131 .
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komtt door her maken van een ouderlijke boedelverdeling, dienr volgens de Surinaamsee reehrer beschouwd re worden als een onafwijsbare plicht."0'' In Suriname
heeftt de reehrer her bestaan van een dringende verplichting van moraal en fatsoen
zelfss mogelijk geacht bij een concubmaatrelatie/''"
Echterr blijkt dat het volgen van de Nederlandse juridische trends vaker m een iets
anderr tempo plaatsvindt ot een andere specifiek Surinaamse wending aanneemt.
Eenn voorbeeld van een specifiek Surinaamse wending aan het burgerlijk Recht zijn
dee Huwelijksbesluiten Mohammedanen" 1 '' 1 en Hindoes/'' 2 Na de afschaffing van de
slavernijj in Suriname in 1863 werden er contractanten uit onder andere Bnts-Indië
enn Nederlands-Indië gehaald om het werk op de plantages te verrichten. Na de
contracttijdd vestigden deze ex-contractanten zich in Suriname. Zij bleven hun huwelijkenn sluiten volgens de regels die golden in hun land van herkomst. Deze h u welijkenn hadden in Suriname geen rechtskracht, waardoor na overlijden van een
vann de partners de andere partner niet erfde en er ook geen sprake was van een
gemeenschapp van goederen, terwijl de ex-contractanten wel daarvan uitgingen. O p
ditt probleem op te vangen werd speciaal voor deze groepen de huwelijkswetgeving
aangepast. 1 '' 11 Sinds de inwerkingtreding van deze wetten tot de vervallenverklaring
ervann in 2003 hadden de Mohammedanen en Hindoes de mogelijk te kiezen tussen
hett Burgerlijk huwelijk en het Aziatisch huwelijk.
Alss we de ontwikkeling van de positie van de langstlevende echtgenoot in respectievelijkk het Surinaams en het Nederlands erfrecht bekijken zoals m dit hoofdstuk
besproken,, dan zien we het andere tempo waarin de Surinaamse rechter en wetgeverr en praktijk de leer van de Hoge Raad volgen. Anders dan m Nederland waar
voorr 1958 op grote schaal gebruik gemaakt werd van het vruchtgebruikerstestament,, wordt dit instituut ter verzorging van de langstlevende in Suriname nog
veelvuldigg toegepast. De vraag is of Suriname op dit stuk zijn eigen weg zal volgen
orr dat het Nederlandse voorbeeld met betrekking tot de positie van de langstlevendee echtgenoot in het nieuwe erfrecht gevolgd zal worden.
§ 1 11
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Samenvattendd kan gesteld worden dat het feit dat Surinaamse echtgenoten over het
algemeenn in gemeenschap van goederen gehuwd zijn. van grote invloed is op de
vermogensrechtelijkee posirie van de langstlevende echtgenoot. In de wettelijke genieenschapp van goederen vallen zoals eerder gezegd goederen, rechten en schulden
vann beide echtgenoten (artikel 168 SBW). Hieronder vallen niet goederen die uitgeslorenn zijn van de gemeenschap door de erflater en hetgeen een bijzondere verknochtheidd vertoont aan een der echtgenoten (artikel 169 lid 1 en 3 SBW). Als gevolgg van deze wettelijke huwelijksgemeenschap is hetgeen de langstlevende echtgenoott krachtens het huwelijksvermogensrecht in Suriname verkrijgt, de helft van
dee huwelijksgemeenschap. Hoewel de pensioenrechten volgens de Surinaamse
Tjitrodipoo ca. Nainat. Hot van [usntic 4 juni 1'J7(>, GR
Tjitrodipoo ca. Saniat, Hot'van Justitie 4 juni }l)7(\ GR
G.B.. I'M*'. 14*;. vervallen verklaard bij resolutie van 17
G.B.. l'Mn. l.Sd, ven-allen verklaard bij resolutie van 17
Buschkenss <S. Zevenbergen l''_C>. p. .V

lu4.52.
10452.
juni 2'>[>3.
juni 2*"*}.

Iu7 7

Hoornss ruk 5
praktijkk tiiet m de gemeenschap vallen, is dit niet van invloed op de vermogensrechtelijkee positie van de langstlevende echtgenoot. Het moment waarop het huwelijkk namelijk door de dood eindigt, heeft de Surinaamse langstlevende echtgenoott recht op nabestaandenpensioen. 1 '" indien haar partner een dienstbetrekking

had. .
Naastt de helft van de huwelijksgemeenschap verkrijgt de langstlevende krachtens
hett erfrecht ook een kindsdeel uit de nalatenschap van de andere echtgenoot (artikell 880a SBW). Zij mag ook de inboedel tot zich te nemen (artikel 880b SBW).
Verderr blijkt uit de praktijk dat echtparen vaak levensverzekeringen sluiten waardoorr zi] over en weer elkaar begunstigden zijn. In de verzorgingsbehoefte van de
langstlevendee wordt, naast haar eigen inkomsten uit arbeid en op zestigjarige leeftijdd eveneens een ouderdomspensioen,"'" 0 evenals in Nederland door het bovenstaandee voorzien.
Uitt de Surinaamse praktijk blijkt verder dat indien de langstlevende echtgenoot de
erfeniss slechts moet delen met kinderen van de erflater die ook haar eigen kinderen
zijn,, zij in het genot van bijvoorbeeld de echtelijke woning gelaten wordt, zonder
datt zij de andere erfgenamen uitkoopt. Naar mijn inzichten wordt dit gedaan o m datt de kinderen ervan uit gaan dat zij na de dood van de langstlevende echtgenoot,
tochh volledig in het bezit zullen komen van hetgeen beide ouders nagelaten h e b ben.. Daarnaast voelen de Surinaamse kinderen zich moreel verplicht om voor hun
ouderss te zorgen, indien deze daartoe niet in staat zijn. Het opeisen van hun ertdeel
zouu ertoe kunnen leiden dat er een situatie gecreëerd wordt, waarbij de langstlevendee ouder behoeftig wordt. Ingeval de langstlevende ouder de nalatenschap moet
delenn met kinderen van de erflater die niet haar kinderen zijn of met eigen kinderenn waarvan verwacht wordt dat zij na de dood van de ene echtgenoot hun aandeel
zullenn opeisen, dan kiezen Surinaamse echtparen er over het algemeen voor een
vruchtgebruikerstestamentt op te laten maken. Het vruchtgebruiktestament is geen
onbekendd verschijnsel in de Nederlandse samenleving als middel om de langstlevendee verzorgd achter te laten. Tussen 1945 en 1958 werd de langstlevende in N e derlandd merendeels ook verzorgd achtergelaten door middel van een vruchtgebruiktestament.. Vanaf 1958 geschiedde dit veelal via een ouderlijke boedelverdeling.. Vanwege de voordelen van de ouderlijke boedelverdeling diende deze rechtsfiguurr m 2003 meer en meer als basis voor het wettelijk stelsel van verdeling van de
nalatenschap. .
Interessantt is tenslotte na te gaan of de ouderlijke boedelverdeling gezien de voordelenn en daarmee samenhangende de populariteit in Nederland ook m Suriname als
basiss voor het nieuwe erfrecht moet dienen, (iezien het feit dat voorafgaand aan de
wetswijzigingg de Nederlandse notariële praktijk overging tot het maken van de ouderlijkee boedelverdeling wordt bij de beantwoording van deze vraag eerst gekeken
naarr de cijfers uit de Surinaamse notariële praktijk.

'"f44 I V w e d u w e n en w e d u w n a a r s win de ambtenaren h e b b e n ingevolge .irtikcl 4(1 wm de A m b t e n . i r e n p e n s i o c n w e tt 1C~2. d B . 1772. no. I 5'K recht o p het w e d u w e en w e d u w n a a r s p e n s i o e n . I V
pensioenfondsenn win de particuliere bedrijven h e b b e n soortgelijke regelingen, / i e bijvoorbeeld
dee regelingen wm liet pensioenfonds wm de Surinaamse Waterleiding Maatschappij 'artikel 2i
in:: Sandie l'JCN. p. 1 i en van de evangelische B r o e d e r g e m e e n t e in Suriname artikel 11) m:
Douglass 2oii2. p. IC.
'"'"rr~'~' Artikel 2 W e t Algemeen O u d c d a g s v o o r z i e n n m s t o n d s (S.B. 1 VS 1. .Vii.
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Gemiddeldd worden er 2100 huwelijken per jaar in Suriname gesloten. Het aantal
testamentenn dat per jaar door de notarissen in Paramaribo wordt verleden ligt rond
dee 1000. Slechts 20% van de testamenten is een ouderlijke boedelverdeling. w '
Doorr de notarissen in Suriname die testamenten passeren, zijn verscheidene redenenn gegeven waarom de ouderlijke boedelverdeling in Suriname als vorm van verzorgingg van de langstlevende echtgenoot zo sporadisch voorkomt: 3 ''
---

---

---

Onbekendheid niet deze rechtsfiguur en de materie eromheen bij respectievelijkk de samenleving en de notarissen;
Onzekerheid of de rechtspraak in Suriname de Nederlandse jurisprudentie zal
volgenn en accepteren. De mogelijkheid bestaat dat getracht zal worden de o u derlijkee boedelverdeling te vernietigen. De Surinaamse wetgeving maakt in artikell 1151 lidl SBW melding van de gronden, waarop de ouderlijke boedelverdelingg voor vernietiging in aanmerking komt:
-- benadeling van de erfgenamen met meer dan een vierde;
-- indien de verdeling en hetgeen met vrijstelling is vooruit gemaakt, het wettelijkk erfdeel van een van de erfgenamen aantast. De Surinaamse rechtspraak
achtt de ouderlijke boedelverdeling wel geldig zoals blijkt uit het enige v o n niss hieromtrent dat ik ben tegengekomen. v > s Volgens de kantonrechter was
dee gemaakte verdeling een verdeling in de zin van artikel 1148 SBW en bij
wett dus mogelijk. Hierbij werd bij het toetsen van de geldigheid de Nederlandsee jurisprudentie aangehaald.3'1"
Routinematig wordt geadviseerd het recht van vruchtgebruik te vestigen om de
langstlevendee verzorgd achter te laten;
De samenleving in Suriname is niet zo zakelijk als de samenleving in Nederland.. In Suriname leeft de gedachte niet, dan wel onvoldoende dat hetgeen de
ouderss vergaren niet van de kinderen is;
De behoefte van de mensen wordt niet het vruchtgebruik vervuld;
De ouderlijke boedelverdeling is in strijd met de legitieme portie m natura;
Dee onzekerheid van de kinderen en legitimarissen is groot wanneer men moet
wachtenn tot de langstlevende is overleden. Ook de onduidelijkheid omtrent het
alleenn optreden van de langstlevende bij het vervreemden van de goederen zou
ertoee leiden dat niet voor deze rechtsfiguur gekozen wordt.

O pp cie vraag of de wijziging in het Nederlandse erfrecht door Suriname zou m o e tenn worden nagevolgd, antwoordden bijna alle notarissen ontkennend. 1 "
Niett alleen de Surinaamse notarissen twijfelen aan de rechtszekerheid van de o u derlijkee boedelverdeling, maar ook de Surinaamse banken. Met een verklaring van
erfrechtt afgegeven door een notaris kunnen nabestaanden normaliter de bankzaken
afhandelen.. De verklaring van erfrecht geeft namelijk aan wie de gerechtigden zijn
inn de nalatenschap van de overledene en voor welk gedeelte. De verklaring van erf-

'•• Pinas 2(»i4, p. 36-37.
•"" Kok Sey Tjong 2iM)l. p. 21-22: Pinas 2i»()4, p. 37-39.
ss
Aübux ca Dinmohamed, Kantonrechter. 17 januari 1W5. AR V4( i4^H. Deze uitspraak is door
hett Hof van Justitie bekrachtigd op 22 oktober 1W°.
••'' HK V) september V>W, NIJ V)W. 4n2 (Makkunise boedelverdeling).
11
Pinas 2(103. p. 24.
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rechtt berust op het vertrouwen in de deskundigheid van de notaris.'1 ' De verklaringg van erfrecht heeft geen dwingende bewijskracht.' 1 ~ In de Surinaamse maatschappijj heeft deze verklaring van erfrecht wel een belangrijke functie ingenomen.
Geblekenn is dat de Surinaamse banken weigeren een verklaring van ertrecht te accepterenn waarin een ouderlijke boedelverdeling is opgenomen. De kinderen van de
erflaterr (legitimarissen) zijn in voorkomende gevallen door hen opgeroepen schnttelijkk te bevestigen dat zij berusten in hetgeen bij de ouderlijke boedelverdeling
bepaaldd is. v 1 Ook Nederlandse bankinstellingen hebben vroeger 1 " voor rekeningenn en depots op naam wemig rechtskracht toegekend aan de verklaring van ertrecht.. Gevraagd werd om meerdere bewijsstukken voordat tot de uitkering van de
nagelatenn gelden werd overgegaan maar in de loop der tijden veranderde deze
houdingg waarvan de nieuwe regeling in Boek 4 N B W het slotstuk is: daar wordt
eenn vergaande derdenbeschermmg gegeven voor derden die te goeder trouw op
eenn verklaring van ertrecht afgaan. 1 n
Dee geïnterviewden die aangaven geen voorstander te zijn van de ouderlijke boedelverdelingg noemden verschillende redenen: 1 ''
Inn een situatie waarbij er een echtgenoot is uit een tweede huwelijk en kinderenn uit een eerste huwelijk, vindt men dat het vermogen op die manier te makkelijkk vervreemdbaar is.
Doorr middel van het populaire vruchtgebruiktestament kunnen de ouders in
samenspraakk met de kinderen bepalen hoe de nalatenschap "verdeeld" zal worden.. Dit voorkomt onenigheid.
13ee kinderen hebben evenveel recht op de nalatenschap als de langstlevende en
zijj hoeven niet te wachten tot deze komt te overlijden voordat dat hiervoor zij
inn aanmerking komen.
Dee erflater wil niet degene zijn die, door het opmaken van een ouderlijke boedelverdeling,, kiest voor de langstlevende in plaats van voor de kinderen.
Kortomm de verzorging en bescherming van de kinderen, ook al zijn zij meerderjarigg gaat boven de verzorging van de echtgenoten jegens elkaar.
Geblekenn is dat voor de wetswijziging van Boek 4 van het N B W in 2003 in de
loopp der laatste vijftig jaren talloze ouderlijke boedelverdelingen ten behoeve van
dee langstlevende zijn gemaakt. Gezien tegen deze achtergrond, was het niet onlogischh om deze rechtsfiguur in Nederland model te laten staan voor de wettelijke
verdelingg van artikel 4:13 N B W . 1 In Suriname daarentegen schijnt de behoefte
aann een ouderlijke boedelverdeling als wettelijk stelsel vanwege de genoemde redenenn nog gering te zijn. Gezien het feit dat zowel degenen die het testament
moetenn opmaken als degenen voor wie het testament bestemd is, geen behoefte

''
ladiunansiiiü; & Kraan l'WN, p. 2u5.
~-- H R 24 j . m i u n I W 7 . N.J. ] V W . 2<»4.
'"<< Kok Scv T j o n g 2 ! i n l . p. 25.
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Vos 1'>75. p. 237.
-Artikel 4: l s r . c n ]K7 N B W .
"" Kok Scv T j o i i i i 2i ii 11. P . 2{): 1'ina-, 2< H >3. p. 21 -22
' "" Kljjssen-Linjten-.Vk'ijer 1 2<»i2, p. 51<).
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hebbenn aan een verder gaande wettelijke voorziening in de verzorgingsbehoefte
vann de langstlevende, moet ik tot de conclusie komen dat de Surinaamse wetgeving
opp dit stuk (nog) geen aanpassing behoeft aan de Nederlandse wetgeving. Ik ben er
zelff ook voorstander van om in de Surinaamse samenleving voor wat het personen,, tamilie en erfrecht betreft geen wetgeving van toepassing te verklaren waar grote
delenn van deze maatschappij niet aan toe zijn omdat dit in het verleden reeds is gebeurd.. •' s In het verleden heeft zulke wetgeving er niet toe geleid dat de bevolking
haarr handelen aan die nieuwe wetgeving aanpaste. Het gevolg van het invoeren
vann wetgeving die niet strookte met de Surinaamse maatschappelijke realiteit was
datt meer dan honderd jaar na invoering van deze wetgeving de Surinaamse wetgever,, naast de bestaande wetten, andere wetten creëerde om tegemoet te komen aan
dee behoeften van de bevolking op dit betreffend s t u k / ''

Vciraa 2(tul, p. 1V-2C.
Huwelijkswett Mohammedanen, G.B. I'J-Mi. no. 14l) en Huwelijkswet Hindoes, G.B. I'J J< I no.
15ii.. ])cze wetten zijn venallen verklaard bij Resolutie van 17 juni 2<I»I3. Zie ook Wet Herzieningg Huwelijksrecht ! i ;73. G.B. |<J73 no. Uu die m werking is getreden op 2d juni 2on3, S.B,
2<tii33 no. 4 / . Deze wetsontwerpen zijn weliswaar tot tweemaal toe door de toenmalige Statenledenn verworpen. Gouveneur Kielstra maakte van het in de oorlogsjaren geldende staat van belegg gebruik, om de ontwerpen aknog bij wet vast te stellen. Zie: Ramsoedh 1'Wn. p. 208.
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Hoofdstukk 6
Dee vermogensrechtelijke positie van de langstlevende M a r r o n echtgenoott vergeleken m e t de vermogensrechtelijke positie van
dee langstlevende Caraïbsche echtgenoot
§§ 1

INLEIDING

Naa de beschrijving van de positie van de langstlevende echtgenoot in de verschillendee stelsels, zullen deze posities nu niet elkaar vergeleken worden. In dit hoofdstukk wordt gestart met de vergelijking van de positie van de langstlevende Marronechtgenoott met de vergelijking van de positie van de langstlevende Caraïbsche
echtgenoot. .
Geblekenn is dat er tussen de vermogensrechtelijke positie van de langstlevende
Marron-echtgenoott en de Caraïbsche echtgenoot meer overeenkomsten dan verschillenn zijn. Eerst zullen de overeenkomsten gepresenteerd worden, waarna de
verschillenn tegenover elkaar gezet zullen worden.
§§ 2

OVEREENKOMSTEN TUSSEN DE POSITIE VAN DE LANGSTLEVENDE
M A R R O N - E C H T G E N O O TT EN DE LANGSTLEVENDE CARAÏBSCHE
ECHTGENOOT T

A.A. Algemene overeenkomsten
1.. Leefomgeving
Dee eerste overeenkomst tussen de Marrons en de Caraïben is het feit dat zi] dezelfdee leefomgeving hebben: de binnenlanden van Suriname waarin de technologie
nogg niet is doorgedrongen.''*'
2.. Het onroerend goed
Dee grond waarop gewoond en geplant wordt, wordt bij beide groepen als gemeenschappelijkk eigendom van de hele stam aangemerkt en behoort niet tot het verertbaarr vermogen.
3.. Invulling van de begrippen broers en zusters
Zowell de Marrons als de Caraïben zien de kinderen van hun moeders zuster
evenalss de kinderen van hun moeder als hun broers en zusters.

Ziee biiI.igL1 1: Woongebieden van de Inheemsen en Manons m Suriname.
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4.. Plaats van de echtgenoot
Dee genealogische structuur van de Marrons komt overeen met de genealogische
structuurr van de Caraïben. De kern van de genealogische structuur bij de Marrons
enn de Caraïben bestaat uit een moeder met haar kinderen. De echtgenoot die geen
bloedverwantt is, heeft geen plaats in die structuur.
5.. Polygamie
Inn beide gemeenschappen is het geaccepteerd dat een man meer dan een vrouw
magg huwen.
B.B. Overeenkomsten in het liuifelijksvermo^ensrecht
1.. Het huwelijksvermogensrecht
Bijj beide groepen treedt geen vermenging van het vermogen van de echtgenoten
doorr het huwelijk op.
C.. Overeenkomsten in het erfrecht
1.. Geen testamentair erfrecht
Indienn een Caraïb een goed aan een derde wil geven, moet hij dat gedurende zijn
levenn doen. Hetzelfde geldt voor de Marrons.
2.. Uitsluiting van onwaardige personen
Inn beide gemeenschappen wordt degene die onwaardig is om te erven uit de gemeenschapp gestoten en bestaat hi) voor die gemeenschap met meer.
3.. Het vererrbaar vermogen
Hett vermogen dat bij beide groepen voor overerving in aanmerking komt. zijn de
roerendee goederen.
4.. Echtgenoten zijn geen erfgenamen van elkaar
Hi]] geen van beide m stamverband levende groepen, de Marrons en de Caraïben,
erftt de langstlevende echtgenoot uit dien hoofde van de ander.
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§§ 3

DE VERSCHILLEN TUSSEN DE POSH IE VAN ] )E LANGSTLEVENDE M A R R O N E C : H K A N O O TT EN DE LANGSTLEVENDE CARAIBSCHE ECHTGENOOT

A.A. Algemene verschillen
1.. De invulling van de begrippen broers en zusters
Bijj de Caraïben worden de kinderen van de vaders broer eveneens als broers en
zusterss gezien, terwijl dit bij de Marrons niet het geval is.
2.. De huwelijkskandidaten
Dee Marrons trouwen bij voorkeur niet iemand van een andere bee, terwijl de Caraïbenn de kinderen van de vaders zuster en de kinderen van de moeders broer als
huwelijkskandidatenn bij voorkeur zien.
11.11. lirfrcchtelijke verschillen
1.. Het erfrechtelijk stelsel
Hett erfrechtelijk stelsel van de Marrons verschilt in die zin van het stelsel bij de Caraïbenn dat bij de Marrons strikt matrilineair geërfd wordt terwijl bij de Caraïben
vanuitt het gemeenschappelijk bezit gedacht wordt.
2.. De erfgenamen
Doorr de verschillende stelsels van overerving zijn degenen op wie de nalatenschap
overgaatt in de beide systemen verschillend. Bij de Marrons zijn de afstammelingen
mm moederlijke lijn de erfgenamen, bij de Caraïben zijn in principe de leden van het
gezinn waartoe de erflater behoort, de erfgenamen.
3.. De verdeling van de nalatenschap
Bijj de Caraïben speelt de verdeling van een nalatenschap geen rol daar van het
principee van een gemeenschappelijk bezit wordt uitgegaan. Vrijwel alles wordt geachtt van het totale gezin te zijn. Degene die op dat m o m e n t van iets gebruik
maakt,, is er verantwoordelijk voor. Bij de Marrons heeft de oudste broer van de
erflaterr een duidelijke taak om de nalatenschap te verdelen.
Dee grootste overeenkomst tussen de positie van de langstlevende echtgenoot bij de
Marronss en de Caraïben is het feit dat in beide stelsels vanuit de groep gedacht
wordt.. Het onroerend goed is groepsbezit. het vermogen moet binnen de groep
waarr men toe behoort blijven, de groep waar een lid toe behoort, moet voor dat
lidd zorg dragen. Deze zelfde groepsgedachte zorgt tevens voor het grootste verschil.
Bijj de Caraïben behoort, zoals uit mijn onderzoek gebleken, alle vermogen aan de
groepp toe. Hierdoor is er geen sprake van huwelijksvermogens- of erfrecht m de
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eigenlijkee zin des woords. Doordat de Caraïben traditioneel geen privé-vermogen
hebben,, ontbreekt het gemeenschappelijk uitgangspunt tussen de twee onderzochte
stelselss en is een diepergaande vergelijking van deze twee stelsels niet mogelijk.
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Hoofdstukk 7
D ee positie van de langstlevende M a r r o n - e c h t g e n o o t vergeleken
m e tt de positie van de langstlevende Surinaamse echtgenoot
§§ 1

INLLIDINC;

Bijj de vergelijking van de positie van de langstlevende Marron-echtgenoot niet de
positiee van de langstlevende Surinaamse echtgenoot zullen eerst de overeenkomstenn en daarna de verschillen besproken worden. Gestart wordt met de overeenkomstenn in het huwelijksvermogensrecht, vervolgens is het de beurt aan het afstanimmgssysteemm en tenslotte wordt het erfrecht bekeken. Dezelfde volgorde van
rechtsgebiedd wordt gehanteerd bij de bespreking van de verschillen.
§§ 2

Dli OVEREENKOMSTEN IN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

A.A. De geldigheid ran het intwelijk
Zowell in het Marron als in het Surinaams recht worden er voorwaarden gesteld
voorr een geldig huwelijk.
B.B. Bruidschat oflmnrlijksgifr
Dee Marron-vrouw krijgt een bruidschat mee. De term bruidsschat wordt m het
Surinaamss huwelijksvermogensrecht niet gebruikt. Wel is een huwelijksgift bekend.. Een gift is evenals een schenking, een handelen met de bedoeling om te bevoordelenn waardoor de schenker, ten koste van het eigen vermogen, de begiftigde
verrijkt. ,ss Deze huwelijksgift wordt niet als een huwelijksvoorwaarde beschouwd,
maarr als een schenking 1 *' evenals de Marrons de bruidsschat als een schenking van
dee bruidegom aan de bruid beschouwen. De bruidschat is dus geen huwelijkse
voorwaardee - gift zonder welke het huwelijk niet door gaat - in de strikte zin des
woord,, maar een handeling die moet geschieden in de vorm die voor huwelijkse
voorwaardenn is voorgeschreven.
CC

I 'er~oigiiig<piich! ran echtgenoten

Marron-echtgenotenn hebben evenals echtgenoten binnen het Surinaams recht de
verplichtingg elkaar het nodige te verschaffen.
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§ 33

DL OVLRLLNKOMS i LN IN HL r LRLKLCH r

A.A. Het vererflnuu vermogen
D ee roerende goederen behoren in beide systemen tot het pnvé-vermogen. R e c h tenn op de grond en de schulden behoren in het Surinaams erfrecht ook tot het
vermogenn van de erflater.
li.li. De positie van de oudste hroer - de "executeur tcstanienhür"
Dee positie van de oudste broer in het Marron-erfrecht heeft zijn eigen bijzondere
aard.. Het vertoont overeenkomsten met de positie van de executeur-testamentair
inn liet Surinaams recht.
Doo oom (Molir) van de erflater heeft in het Marron-erfrecht een taak die deels
overeenstemtt met die van de executeur-testamentair: Het verrichten van handelingenn die anders door de gezamenlijke erfgenamen zouden moeten worden verricht.
Dee handelingen omvatten gezien de artikelen 1()32 SBW-105U SBW onder andere:
hett in bezit nemen van alle goederen van de nalatenschap;
hett doen opmaken van een boedelbeschrijving van de nalatenschap;
liett ten uitvoer leggen van de uiterste wil van de overledene;
hett uitkeren van legaten;
verkoopp van roerende goederen die aan bederf onderhevig zijn of die op
eenn andere wijze niet zonder schade voor de boedel kunnen worden aangehouden: :
hett invorderen van schulden die gedurende zijn bezit openvallen en opeisbaarr zijn.
§ 44

D L VLKSCHILLLN IN HLT HUWLLIjKNVLRMOr.LNSRLC 'HT

A.A. Polygamie
Dee Marron-man mag verschillende echtgenoten hebben. De Marron-vrouw mag
maarr een echtgenoot hebben. De Surinaamse man en vrouw mogen tegelijkertijd
mett maar één partner van het andere geslacht gehuwd zijn (artikel SO SBW).
B.B. (lenieenschap van goederen
D o o rr het huwelijk ontstaat er bij de Marrons geen vorm van een gemeenschap van
goederen.. Het huwelijk doet in het Surinaams recht een wettelijke gemeenschap
vann goederen ontstaan (artikel 1 nS SBW), tenzij er huwelijkse voorwaarden gemaaktt zijn voor het huwelijk of tijdens het huwelijk gemaakt worden (artikel 1'JO
SBW). .
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§§ 5

V E R S C H I L L E N IN A F S T A M M I N G

A.A. Verscliillen in iifïtitnunhigsysteein
Inn het Marron-erfrecht worde het beginsel van matrilineaire afstamming gehanteerd:: de plaats van het individu in de afstammingslijn wordt bepaald aan de hand
vann de positie van de vrouw die zijn moeder is.3tv1 Het Nederlands en Surinaams
afstammingssysteemm zijn echter bilateraal:'^ 4 de afstamming wordt gerekend van
zowell de lijn van de vader als van de lijn van de moeder.
H.H. Ontkenning van de wettigheid
Inn het Marron recht is er geen sprake van een onderscheid tussen wettige en natuurlijkee kinderen. In het Surinaams erfrecht is dit onderscheid er wel. Met dit onderscheidd hangt ook de ontkenning van de wettigheid samen. Betwisting van de
erkenningg van een natuurlijk kind kan in het Surinaams recht door iedere belanghebbende,, plaatsvinden (artikel 340 SBW). Vergelijken we de ontkenning van de
wettigheidd neergelegd in het SBW hiermee, dan merken we dat in het Surinaams
rechtt de man slechts op de volgende gronden de wettigheid van een kind kan ontkennen: :
a..

Indien het kind binnen 180 dagen na het huwelijk is geboren (art 304 SBW).
Ditt betekent dat het kind voor het huwelijk verwekt is. De man verliest zijn
bevoegdheidd om de wettigheid op deze grond te ontkennen als:
1.. hij voor het huwelijk van de zwangerschap heeft kennis gedragen;
2.. bij het opmaken van de geboorteakte tegenwoordig is geweest, die akte
heeftt ondertekend of verklaard heeft niet te kunnen tekenen;
3.. het kind niet levend ter wereld is gekomen.

b.. Indien de man in de natuurlijke onmogelijkheid verkeert om gemeenschap te
hebbenn (art. 305 SBW). D e oorzaken waaruit de onmogelijkheid tot gemeenschapp bestaan zijn verwijdering en enig toeval. Bij natuurlijke onmogelijkheid
uitt hoofde van verwijdering moet de eiser aannemelijk maken dat er geen gemeenschapp heeft plaatsgehad. ' ^ Onder toeval wordt verstaan iedere andere oorzaakk die zodanige gemeenschap volstrekt belet. w > Hieronder valt dus ook de incidentelee onmogelijkheid tot gemeenschap ten gevolge van een ongeval. lS
c.. Indien er sprake is van overspel en de geboorte van het kind voor de man verborgenn is gehouden (art. 306 SBW)
d.. Indien het kind 306 dagen nadat het vonnis van de scheiding van tafel en bed
krachtt van gewijsde heeft gekregen (art 307 SBW) geboren is. De man hoeft al-

"^^ Kloos IW5. p. 213: Hastrup & Ovesen 1W3. p. 225.
^ 44 Hastrup & Ovesen IW3. p. 225.
^^ HR 2januari D53. NJ t<;53. I2M: H R 2 februari ]lJC2. NJ \()(>2. 15*.
',s'' Asser- Wiarda ]l>r>7, p. 461.
1S
~~ Rb. s"-Gi\ivL'iihage 1 november 1'>27. NJ 1^27. ]12l>.
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leenn die vonnis te overleggen en is met gehouden tot verder bewijs. De moeder
heeftt hier wel de mogelijkheid tot tegenbewijs. lSS
Verderr verschillen in het Surinaams recht de bevoegdheden van de man en de
vrouw: :
Alleenn de gescheiden vrouw en de w e d u w e kunnen een vordering instellen
voorr de ontkenning van de wettigheid. De gehuwde vrouw heeft geen actie,
terwijll zowel de gehuwde als de gescheiden man een actie hebben.
Dee vrouw kan alleen van kinderen geboren binnen 306 dagen na ontbinding
vann het huwelijk ot na de dood van de echtgenoot het vaderschap van haar
echtgenoott ontkennen, terwijl de man deze actie kan instellen zowel van kinderenn die tijdens het huwelijk als na de ontbinding van het huwelijk geboren
zijn/*'' '
Dee Marrons bieden aan anderen dan de vader of moeder van het kind, niet de m o gelijkheidd om de afstamming van het kind te betwisten. Afstamming van het kind
ingevall het de vader betreft, heeft geen invloed op de bepaling van de erfgenamen
mm het Marron-erfrecht.
VcrzorgiiHisverplichting ouders - kinderen

CC

D ee verzorgmgsverplichting van het kind berust bij de Marrons in de eerste plaats
bijj de moeder en haar afstammingsgroep. De verzorgingsverplichting van het kind
berustt m het Surinaams erfrecht bij de vader en de moeder. Bij de Marrons ontbreektt er een afdwingbare verzorgingsverplichting van de vader naar het kind toe,
terwijll deze er in het Surinaams recht wel is (artikel 342k. 351, 379, 380 SBW).
§§ 6

VhRSCHILLhN IN HliT t R F R h C H T

A.A. De erfgenamen
Aann de kinderen, die niet tot de bee van de vader (13) behoren, en aan aangetrouwdenn of andere derden met wie de erflater een goede band had. kan als aandenkenn een kleine schenking gedaan worden. De kinderen van de mannelijke erflaterr (26, 27, 28 en 29) worden evenals zijn broers kinderen(18, 19, 20 en 21), met
tott de erfgenamen gerekend ( zie figuur 7).

.Vk'vee IWK. p. S-15.
.Vievee IWN. p. 33-3 4.
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Dee echtgenote erft niet en er worden aan haar ook geen schenkingen gedaan. Er
wordtt van uitgegaan dat zij tijdens liet leven reeds hetgeen haar toekomt heeft gehad.. Moest nog nakoming plaatsvinden aan de langstlevende echtgenoot dan vindt
datt wel plaats. Als er bijvoorbeeld aan de vrouw als huwelijksgeschenk een hut in
haarr dorp gegeven zou worden, maar dit door omstandigheden niet heeft plaats gehad,, dan wordt deze hut na beëindiging van het huwelijk alsnog voor haar gebouwdd door familie van de man.
Indienn
zusterss
Figuurr
broerss
enn 9.

een Marron-vrouw komt te overlijden erven haar kinderen, haar broers en
van moederszijde, haar moeder, haar ooms (MoBr) en tantes (MoZu). In
3 overlijdt ld. Zij heeft als erfgenamen haar kinderen 14. 15, 15 en 17, haar
en zuster 11. 12. 13, haar moeder, ooms (MoBr) en tantes (MoZu) 6, 7, 8
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Dee echtgenoot erft niet en er worden aan hem ook geen schenkingen gedaan. In
hett Surinaams erfrecht daarentegen erven echtgenoten wel van elkaar als er geen
testamentt wordt gemaakt. In testamenten wordt hiervan slechts zelden afgeweken.
Dee kinderen erven in het Surinaams ab intestaat-erfrecht zowel van hun vader als
vann hun moeder.
B. .

rfhaar vermogen
rfhaar
vermogen

Inn het Marronrecht heeft het vermogen dat erfrechtelijk overgedragen kan worden
eenn andere betekenis dan m het Surinaams recht: alleen de roerende goederen die
bijj de dood in het feitelijk bezit \\\n de erflater zijn, komen voor erfopvolging m
aanmerking.. In het Surinaams recht komen voor erfopvolging in aanmerking: goederen,, rechten en rechtsvorderingen (artikel 862 lid 1 SBW).
C.C. Bepaling grootte van het aandeel
Dee taak die de broer in het Marron-erfrecht na overlijden van de erflater heeft,
omvatt ook de bepaling van de grootte van het aandeel van de erfgenamen. In het
Surinaamss erfrecht is de grootte van het aandeel van de erfgenamen voor het overlijdenn reeds vastgelegd.
D.D. Testamentair erfrecht
Inn liet bijzijn van twee getuigen kan de Marron erflater hebben bepaald dat een
aantall goederen na zijn dood dat een bepaalde persoon moeten toekomen. Ingeval
hetgeenn toegezegd is een voordeel is, dat in iets anders dan het geheel of een evenredigg deel van het vermogen bestaat, zou gesproken kunnen worden van een legaat..
Echter zouden de erfgenamen dan de plicht hebben om de legaten aan le-

w

"" Deze figuur is dezelfde als die onder nr. 3 is opgenomen, zod.it ik ervoor heb gekozen, deze
figuurfiguur ook figuur 3 te noemen. Ik zal deze gedragslijn ook m de onderstaande passages aanhouden. .
! 11
''
Artikel 984 SBW zegt over het legaat: " Een legaat is een bijzondere schikking, waarbij de erflaterr aan een ot meer personen zekere bepaalde goederen geeft, of wel al zi]n goederen van een
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gatarissenn uit te keren (art. 986 SBW). In het Marron-ertrecht kan degene die de
nalatenschapp verdeelt, bepalen dat hetgeen anders dan volgens de traditionele regels
iss nagelaten, niet aan de betreffende derde wordt toegewezen. De derde heeft geen
doeltreirendd verweer tegen een dergelijke beslissing. Daarom wordt over het algemeenn niet vaak een voorziening na de dood voor een derde getroffen. Er is dus in
hett Marron-ertrecht geen sprake van testamentair erfrecht zoals wij dit in het Surinaamsee erfrecht kennen (artikel 859 j o 902 SBW), daar er geen plicht op de erfgenamenn rust om de legaten uit te keren en omdat legatarissen geen verweer hebben
indienn dit legaat niet wordt uitgekeerd.
E.E. Rechten op de grond
Rechtenn op de grond behoren in het Marronrecht alleen tot het gemeenschappelijk
vermogen.. In het Surinaams recht kunnen rechten op de grond ook tot het privévermogenn behoren.
E.E. Schulden
Schuldenn horen bij de Marrons niet tot het vermogen, terwijl de schulden in het
Surinaamss recht wel tot het vermogen behoren. De schuld van de overledene
wordtt bij de Marrons gezien als een hoogstpersoonlijke afspraak tussen de overledenee en de schuldeiser die niet voor vererving vatbaar is.
Marron-echtgenotenn hebben geen verplichting tot samenwoning met elkaar, terwijll in het Surinaams recht (artikel 880b SBW) ervan uit wordt ervan gegaan dat
mann en vrouw gedurende het ieven met elkaar in één huis wonen. De basis van
dezee gedachte is artikel 158 lid 1 SBW: " Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoningg verplicht, tenzij gewichtige redenen zich hiertegen verzetten." De
Marron-echtgenoott heeft de verplichting om voor zijn vrouw een hut te bouwen
enn haar te voorzien van het keukengerei, de hangmatten en pangi (kleding) die zij
nodigg heeft. De hut is van de vrouw. Hij behoort niet tevens in mede-eigendom
aann de man toe. De inboedel is eveneens van de vrouw. Komt deze vrouw te overlijdenn dan ertt haar echtgenoot de inboedel niet en mag hij die niet tot zich nemen.
Dee man bouwt eveneens zijn eigen hut, waarin hij zijn eigen goederen heeft. Deze
goederenn ertt de vrouw niet. Indien man en vrouw vanwege bijzondere omstandigheden,, zoals bijvoorbeeld ouderdom vaker in eikaars hut verblijven ontstaat er
ookk geen vorm van mede-eigendom. De erfgenamen van degene van wie de hut
is,, eigenen zich de hele nalatenschap toe als de erflater komt te overlijden. De goederenn van de langstlevende echtgenoot zitten dan ook hiertussen.
Alss we de vergelijking van de vermogensrechtelijke positie van de langstlevende
Marron-echtgenoott met de vermogensrechtelijke positie van de langstlevende Surinaamsee echtgenoot overzien, merken we dat het huwelijk met de andere echtgenoott en het overlijden van die echtgenoot bij de Marrons een te verwaarlozen mzekeree soort, als. bijvoorbeeld, al zi]n roerende ot onroerende goederen, of bet vruchtgebruik
vann alle ot van een gedeelte wui zijn goederen."
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vloedd op de vermogensrechtelijke positie van de langstlevende echtgenoot hebben.
Hett huwelijk en overlijden hebben op de vermogensrechtelijke positie van de Surinaamsee (langstlevende) echtgenoot wel een behoorlijke invloed daar bij het huwelijkk over het algemeen het vermogen van beide echtgenoten tezamen een gemeenschappelijkk vermogen wordt waar beiden evenveel recht op hebben en vanwegee het feit dat de Surinaamse langstlevende echtgenoot een kindsdeel ertt van de
nalatenschapp van de andere echtgenoot en de inboedel van de gezamenlijke w o ningg tot zich mag nemen. Vanuit deze optiek bezien zou gezegd kunnen worden
datt de Surinaamse echtgenoot als gevolg van de positie van echtgenoot materieel
beterr verzorgd achterblijft. Kijken we naar de wijze van overerving bij de Marrons,
dann zien we dat de positie van moeder of zuster, de vrouw recht geeft op materiele
verzorgingg van leden van de matrilineaire groep waar zij toe behoort. De Marronvrouww heeft in feite het huwelijk niet nodig voor de tegemoetkoming in de verzorgingsbehoeften.. Daar het volgens de statistieken vooral de vrouwen zijn die tot
dee langstlevende echtgenoten behoren en gezien het reit dat de materiële verzorgingsbehoeftee door de rolverdeling van man en vrouw vooral ging om de materiële
verzorgingg van de vrouw vind ik dat beide systemen op hun eigen wijze tegemoet
komenn in die behoeften tot verzorging van de langstlevende echtgenoot.
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Hoofdstukk 8
Verklaringg van de overeenkomsten en verschillen in de vermogensrechtelijkee positie van de langstlevende Marron-echtgenoot
enn de langstlevende Caraïbsche echtgenoot
§§ 1

iNLIiiniNC

Zoalss aangegeven in de Algemene Inleiding is, na de beschrijving en vergelijking
vann de verschillende rechtsstelsels de volgende fase van het onderzoek de verklaring,, die de basis voor theorievorming za! opleveren. Voor de verklaring zijn er
geenn methodologische regels. Wel worden er richtlijnen in de literatuur genoemd:
-- Er kunnen verschillende opvattingen over het recht en zijn functies in omloop
zijnn en zelts in dezelfde rechtsorde kunnen verschillende opvattingen coëxisteren.. Voorts kunnen deze opvattingen veranderen;
-- Geconstateerde gelijkenissen kunnen het gevolg van receptie of overname van
rechtt zijn;
Eenn veelheid van factoren van uiteenlopend karakter kan bij het ontstaan van
eenn rechtsinstituut interveniëren en kan zijn toepassing en ontwikkeling beïnvloeden; ;
Niett alle factoren hoeven van hetzelfde gewicht voor de verklaring te zijn;
Verschillendee factoren kunnen de frequentie van toepassing en de effectiviteit
vann een rechtsregel e.ei. beïnvloeden;
-- Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de "politiek" van de burgerlijkee of administratieve rechter;
-- Tenslotte moet rekening worden gehouden met het feit dat de oorzaak van de
geconstateerdee gelijkenissen puur toeval kan zijn, v °
Getrachtt is bij de verklaring van de gevonden overeenkomsten en verschillen deze
richtlijnenn in acht te nemen.
§§ 2

V E R K L A R I N G VAN DE O V E R E E N K O M S T E N

Dee positie van de langstlevende Marron-echtgenoot vertoont enkele overeenkomstenn met de positie van de langstlevende Caraïbsche echtgenoot.
Bijj de Marrons en de Caraïben is er sprake van polygamie, de zorg voor de kinderenn berust bij de familie en beide groepen gaan ervan uit dat zeker is dat de moeder
dee moeder van het kind is, maar dat er altijd onzekerheid over het vaderschap is.
Onderzoekk dat op een ander wetenschappelijk vlak dan het recht ligt, zou misschienn een verklaring voor de gevonden overeenkomsten kunnen geven. Het feit
datt de grond bij zowel de Marrons als de Caraïben niet door een lid geërfd kan
wordenn en beschouwd wordt als gemeenschappelijk eigendom, kan verklaard wordenn door het gegeven dat in tijden van groeps- en gezinseigendoni er voor eigenlijkk erfrecht geen plaats is. Het lidmaatschap van de stam of het gezin brengt mee,
datt men medegerechtigde is. Het overlijden van een deelgenoot heeft geen ander
' ?? Kokkini-I.itruloi! II iWiS. p. 1 r»f>-1 , (r. S.uivepLinne IV . r>. p. -l-f>.
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gevolgg dan dat zijn gerechtigheid in het geheel zich automatisch over de anderen
uitspreidt. 1 "" Eerst niet het losser worden van de Familieband en de ontwikkeling
vann de individuele eigendom kan men spreken van een overgang van goederen na
overlijden." 4 4
§§ 3

V E R K L A R I N G VAN DL V E R S C H I L L E N

Dee uitgangspunten van het recht bij de Marrons en de Caraïben liggen mijns inzienss ver uit elkaar. Het uitgangspunt in bijvoorbeeld het erfrecht van de Caraïben
iss dat degene uit het gezin die de verantwoordelijkheid draagt en die iets nodig
heeft,, dit uit de nalatenschap neemt, terwijl het uitgangspunt bij de Marrons het
feitt is dat zoveel als mogelijk de leden van de bee van de erflater iets uit de nalatenschapp moeten krijgen.
Eenn verklaring voor dit grote verschil kan zijn het verschil in filosofisch uitgangspuntt tussen Marrons en de Caraïben. De Indianen zijn zich sterk bewust van hun
verbondenheidd met de aarde, die men dan ook niet kan bezitten of verdelen. Men
kann zich hoogstens voor een poos aan haar koesteren. Zij voelen zich uitermate
verbondenn met hun milieu. De aarde en haar voortbrengselen benutten zij met
liefde,, wijsheid, eerbied en verantwoordelijkheidsgevoel. Ze verspillen niets en
waarr zij uit noodzaak of zelfbehoud agressief optreden tegen het bestaande bij de
jachtt of de visvangst, maken zij zich slechts meester van het meteen nodige, nuttige
otot aantrekkelijke. Het materiële bezit men hier alleen "ten gebruike" en kan dus
wordenn geleend of uitgeleend. '^ De bevestiging dat deze verklaring de juiste is of
hett geven van de juiste verklaring verdient echter nader onderzoek en zou door
wetenschapperss op een ander vlak dan het recht gegeven moeten worden.
Eenn opmerking over de ketize van de erfgenamen bij de Caraïben ingeval er geen
kinderenn zijn. lijkt wel op zijn plaats. Deze keuze doet denken aan internationaal
privaatrechtelijkee of interregionale regels bij overerving. Hoofdregel bij de Caraïbenn is dat de nalatenschap naar een bestaand gezin gaat. Afhankelijk van de plaats
waarr de nalatenschap openvalt, wordt dat gezin - van de man of vrouw - bepaald.
Hett territorialiteitsbeginsel speelt dan een doorslaggevende rol. Tegen de achtergrondd van de (vroegere) nomadische leefwijze van de Indianen is dit begrijpelijk.
Hett zou praktisch gezien moeilijk zijn om op zoek te gaan naar het gezin waar de
erflaterr uit voorkomt om enkele gebruiksvoorwerpen aan die familie at te geven.
Gesteldd kan worden dat het geven van de juiste verklaring voor de verschillen en
overeenkomstenn bij de Marrons en Caraïben niet valt binnen het terrein van de
onderzoekk en derhalve niet verder uitgewerkt kan worden.

' ;; l'ido V.m der L3ur-Ht. Ebben 2nn4. p. ^
-- A^er-Meijer^-Van der Moeg 1 ' " . " . p. 3-4.
"" Lichtveld l'^.V p. 1 jS.i-1 5~.
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Hoofdstukk 9
Verklaringg van overeenkomsten en verschillen in de positie van
dee langstlevende M a r r o n - e c h t g e n o o t en de langstlevende Surin a a m s ee echtgenoot
§§ 1

INLEIDING

Inn dit hoofdstuk zal evenals in de vorige, eerst ingegaan worden op de overeenkomstenn waarna de verklaring van de verschillen aan bod komen.
§§ 2

A.A.

V E R K L A R I N G VAN D L O V E R E E N K O M S T E N

Weinig overeenkomsten - geen botsingen

Tussenn de positie van de langstlevende Marron-echtgenoot en de langstlevende Surinaamsee echtgenoot zijn er haast geen overeenkomsten gevonden. Eén van de
weinigee overeenkomsten is het feit dat de afstammingsrelatie tussen vader en kind
bijj de Marrons evenals in het Surinaams tamilierecht op een rechtsvermoeden berust:: het kind dat tijdens het Marronhuwelijk geboren wordt heeft de man van de
moederr tot vader.''"1 Degene die het gezag over het Marron kind uitoefent, is echterr niet de vader maar de oom (moeders broer). Gezien het feit dat het Surinaams
familierechtt en het Marron-recht op dit punt verschillen, zou verwacht mogen
wordenn dat dit in de praktijk zou leiden tot botsingen tussen de vader en de oom
vann het kind. Dit is echter niet het geval omdat het Marron-huwelijk door de Surinaamsee overheid (nog) 39 ' niet erkend wordt en de kinderen uit dit huwelijk geborenn de status van natuurlijk kind hebben. De Marron moeder is dus over het algemeenn van rechtswege voogdes. Verder is het zo dat de Surinaamse vaders die niet
dee ouderlijke macht uitoefenen of de voogdij over het kind hebben, meestal niet
viaa de rechter gevraagd hebben om ook m opvoedingskwesties betreffende het kind
eenn hand te hebben. Dit kan liggen aan het feit dat de Surinaamse burger niet zo
gauww naar de rechter stapt om een uitspraak uit te lokken vanwege drempelvrees of
vanwegee de kosten die hiermee gepaard gaan.3"* De weinige overeenkomsten implicerenn natuurlijk dat er veel verschillen zijn tussen de positie van de langstlevende
Marron-echtgenoott en de positie van de langstlevende Surinaamse echtgenoot.
Voorr deze verschillen is er, waar mogelijk, hierna een verklaring gezocht.

v

"'' Vergelijk hiermee art. 3<>3 SBW: het kind hetwelk staande het huwelijk geboren wordt, heeft
dee man tot vader.
ww
Art. 134 en 134 a van het SBW -even aan dat het huwelijk voltrokken kan worden ten overstaann van een huwebjksambtenaar die tot een godsdienstige gemeenschap behoort welke in
Surinamee rechtspersoonlijkheid bezit. In principe bestaat de mogelijkheid dus dat als in de
cultuurr van de Marrons een bepaalde godsdienst is ingebed, zij ten overstaan van een ambtenaar
diee aan de in de wet genoemde voorwaarden voldoet, kunnen huwen en dat dit huwelijk
erkendd wordt. Ten tijde van dit onderzoek waren er nog geen huweiijksambtenaren beëdigd
diee tot een specifieke godsdienstige Marron gemeenschap behoren.
v,hh
Joemmanbaks IV'^3. p. 73.
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.4.. Matrilineair tegenover bilateraal ajstainmiiigsyiteem
Bijj het zoeken naar een verklaring voor her verschil in afstammingssystemen tussen
hett Marron- en het Surinaams erfrecht is als mogelijkheid gedacht aan overname
vann het systeem uit het gebied van herkomst, het verschil in technologische ontwikkelingsgraadd en aan beïnvloeding door een in Suriname bestaand systeem.
1.. Herkomst van de Surinaamse slaven
Dee slaven zijn voor het verrichten van arbeid door de kolonisator uit Afrika via de
West-Indischee Compagnie naar Suriname gehaald.1'''' Vanaf de stichting van de k o loniee Suriname tot ongeveer 1735 had de Nederlandse West-Indische Compagnie
eenn monopolie op de Nederlandse slavenhandel en was zij vrijwel de enige leverancierr van slaven aan Suriname. Zelfs in de vroege Engelse periode van de kolonisatiee van Suriname werden de slaven voornamelijk door de West-Indische C o m pagniee geleverd. In onderstaande tabel geeft Price een voorlopige lijst van havens in
Afrikaa waaruit slaven werden verscheept door de Nederlanders in de jaren 1640 tot
1795. 4 "" "

Bovenwindsee kust
Goudkust t
Slavenkust t
Loango/Angola a

1640-1700 0
-2% %
64% %
34% %

1701-1725 5

-17% %
50%) )
33% %

1726-1735 5
4% %
29% 29%
33% %
33% %

1736-1795 5
49%, ,
26%> >

1% %
24% %

D ee bovenwindse kust die zich uitstrekt van het punt ten zuiden van Gambia tot
aann Assini, komt overeen met de kustgebieden van de huidige staten GuineaBissau,, Guinee. Sierra Leone, Liberia en Ivoorkust. De Goudkust valt samen met
hett huidige Ghana en strekt zich uit van Assini in het westen tot Volta in het oosten.. De slavenkust komt overeen met de kustgebieden van het huidige Togo en
Dahomey.. Loango/Angola reikt van Kaap Lopez naar het zuiden tot de Oranjerivier. .
Dee haven van verscheping gaf nog geen duidelijk beeld over de culturele afkomst
vann de slaven. 4 '" Deze culturele afkomst is wel door onder andere Wooding
aangehaald.. Het grootste deel van de slaven was afkomstig van vier WestAfrikaansee cultuurgebieden namelijk Mandingo, Fante-Akan. Ewe, Fon en WestBantu. 4 " 33 Uit dit West-Afrikaans gebied waren de Marrons van Suriname afkom-

w

''

*"""
4 ;;
"
-"'.-->"''

PI-ILL- 1979.

P

.

21.

Pru-L' 19-74. p. 2 1 .
Beeldsnijder 1994, p. 122.
W o o d i n g 1972. p. 50; Y\IM Stipm.in 1994. p. ISn.
W o o d i n - 1972. p, 50.
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stig.. D e stammen die tot de Akangroep behoren hebben een matrilineaire structuur,, de Fon-, Yoroeba- en Ibo-groepen een patrilineaire. 4 " 4
Bijj aankomst van de slaven in Suriname trad er een vermenging op van mensen afkomstigg van de verschillende stammen. Gezien het feit dat de Surinaamse slaven
afkomstigg waren uit gebieden die zowel een matrilineaire als een patrilineaire afstammingslijnn hanteren lijkt het mij onwaarschijnlijk dat het gebied van herkomst
vann dusdanige invloed is geweest dat zij allen zouden zijn overgegaan tot het hanterenn van een matrilineaire afstammingslijn.
2.. Het verschil in technologische ontwikkelingsgraad
Inn 1861 is één van de eerste publicaties verschenen over matrilineaire afstamming:
"Dass Mutterrecht" van J.J. Bachofen. Deze schrijver ging ervan uit dat de menselijkee maatschappij begon in een staat van primitieve promiscuïteit waarin er geen
socialee organisatie en geen regulering van seksueel of ander gedrag was. De volgendee fase in de culturele ontwikkeling was volgens hem de matrilineaire afstamming.
Dee vrouwen bestuurden de staat en het huishouden en gaven hun naam en bezit
doorr aan hun kinderen. Door een verdere ontwikkeling van de maatschappij ontstondd volgens hem de patrilineaire afstamming en het patriarchaat (bestuur door
mannen).. Bachofen ging ervan uit dat matrilineaire afstamming en matriarchaat
(bestuurr door vrouwen) hand m hand gingen.4<l> Antropologisch onderzoek uit de
twintigstee eeuw heeft echter uitgewezen dat bestuur door vrouwen in matrilineaire
samenlevingenn slechts in mythen en legenden voorkomt. 4 " 6 Individuele vrouwen
diee in de geschiedenis van de mensheid een grote bestuurlijke rol hebben gespeeld
zoalss de Egyptische koningin Hatshepsut, vertolkten slechts een mannelijke rol.4"7
Hoebel 40 ** stelt dat de cultuurvorm van primitieve samenlevingen overeenkomsten
vertoontt die overeenstemmen met de cultuur van de vroege mensheid. Deze
schrijverr heeft antropologisch onderzoek gedaan naar het recht in de volgende primitievee samenlevingen: de Eskimo's die op Antartica in N o o r d Amerika wonen, de
Itugao'ss in de bergen van Noord Luzon (een van de Filippijnse eilanden), de C o manche,, Kiowa en Cheyenne Indianen die leven op de vlakten van N o o r d Amerika,, de Trobian eilanders die aan de N o o r d - O o s t kust van Nieuw-Guinea
wonenn en de Ashanti aan de kust van West Afrika. D e Ashanti's waren de enige
onderzochtee groep met een matrilineair afstammingssvsteem. 4 '"
Matrilineairee afstamming is nu een zeldzaamheid. Köbben 4 1 " heeft de nog bestaande
matrilineairee maatschappijstructuren in de wereld met elkaar vergeleken waarbij
naarr voren kwam dat het slechts ging om de Agni van Ivoorkust, de Ashanti en
4 44

"
"

Schneider & G o u i j h 1961. p. 3<)1; D e G r o o t ]</74. p. 6<S.
Schneider 1 '>("> 1. p. viii.
411
"• H o e b e l 1976, p . C7-2SU: Kloos 1W4, p. 153.
4 rr
Kessler 1976. p . 12.
'
4 ss
H o e b e l 1976. p. 67-2SH.
"
4
"-'' H o e b e l 1976, p. 2 ! 2.
4I
"" K o b b e n 1964. p. 2 5 - 37.
4 ss
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Akinii van Ghana, de Trobianders van de Trobiand archipel in Melanesië, de Tonga
vann Noord-Rhodesië en de Tsimshi en Haida aan de Noordwestkust van N o o r d Amerikaa en de Djoeka (Aucaners) in Suriname.
D ee veronderstelling van Hoebel en Morgan," 1 " dat matrilineaire afstamming inherentt is aan de beschaving die de groep heeft doorgemaakt is, mijns inziens niet geheell juist. De groep kan in haar ontwikkeling verder zijn. maar zij kan de matrilineairee afstammingslijn hebben gehandhaafd omdat zoals Morgan dat zegt:
'De'De familie is hel actieve element; zij is nooit stationair, maar schrijdt voorwaarts van een
lagerelagere naar een hogere vorm, naargelang de maatschappij zich van een lagere tot een hogere
traptrap ontwikkelt. De stelsels van verwantschap daarentcgeti zijn passief; slechts met lange tussenpozensenpozen registreren zij de vooruitgang, die de familie in de loop van de tijd heeft gemaakt en
ondergaanondergaan slechts dan grondige veranderingen, wanneer de familie grondig is veranderd.'" ~
O o kk ben ik de mening toegedaan dat een groep met voldoende technologische
ontwikkelingg tot de conclusie kan komen dat de matrilineaire afstamming beter
voorr die samenleving werkt dan de patrilineaire of bilaterale afstamming.
Anderzijdss lijkt deze stelling juist gezien het feit dat alle nog bestaande groepen die
eenn matrilineaire afstammingslijn hanteren een mindere graad van technologische
ontwikkelingg dan de westerse cultuur hebben. De eventueel daarmee samenhangendee gedachte dat de matrilineaire afstamming dus ook minder goed is, betwist ik.
Hett komt mij voor dat zij die minder ontwikkeld zijn zich meer bewust zijn van
hetgeenn nodig is en/of hetgeen inderdaad het doel dient waarvoor het gekozen is.
Doordatt een aantal gebruiken en gewoonten eeuwen gehandhaafd zijn, vergeten
w ee wat de bedoeling ervan is geweest, of we dit gebruik nog nodig hebben en of
hett nog het doel dient waar het voor gekozen was. Met de matrilineaire afstammingg en de daarmee gepaard gaande wijze van overerving bijvoorbeeld, zouden
vaderschapsactiess minder voorkomen, zijn de erkenning van kinderen en de daarmeee samenhangende consequenties niet meer nodig, evenals de procedures rond
ontkenningg van de wettigheid en betwisting van erkenning.
3.. Beïnvloeding in Suriname
Hoewell een schriftelijke bron waarin aangegeven staat dat de matrilineaire afstammingg bij de Marrons een gevolg is van de beïnvloeding door de Joodse planters,
niett is gevonden, lijkt het mij aannemelijk dat de matrilineaire afstamming bij de
Marronss een gevolg is van de beïnvloeding van hen door de Joodse planters. Volgenss de Joodse wet kan de Joodse identiteit namelijk alleen via de maternale lijn
wordenn doorgegeven. 4 ' 1 Deze regel over de [oodse identiteit hebben de Marrons
volgenss mij op hun afstamming en daarmee op de erfrechtelijke structuur toege-

4 i ;;

Hoebel l^TC: Morgan 1X77.
''
Morgan 1S77. p. 43r>.
41'' Vink 2(in2. p. 54.
yy 22
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past.. Een dergelijke beïnvloeding is niet vreemd daar in de beginperiode van de
koloniee Suriname Joden de belangrijkste plantage- en slavenhouders waren. Uit
hunn communicatie met de slaven die uit Afrika werden aangevoerd ontwikkelde
zichh een mengtaal met veel woorden uit het Afrikaans en Portugees (de taal die de
Jodenn spraken). In directe samenhang met de taal staan ook de gebruiken die zijn
overgenomenn van de Joden. In de voeding, de namen van personen, plaatsen en
stratenn is de invloed van de Joden op de Surinaamse samenleving eveneens merkbaar. 44 4 Verder waren er voor de komst van Francis Willoughbv in Suriname al
Joodsee kolonisten. In 1652 nam Willoughbv nog een aantal Joden mee. In 16(>6
kwamm er weer een nieuwe groep onder leiding win David Cohen Nassy. Hoewel
gaandewegg de kolonisatie het aantal Joodse kolonisten afnam, is de invloed van de
Jodenn m Suriname groot geweest, omdat zij de grootste groep van blijvende blanke
kolonistenn is geweest. 41 ^ Het gehanteerde afstammingssysteem berust zoals eerder
gesteldd enerzijds op biologische relaties tussen mensen en anderzijds op de sociale
enn culturele erkenning van die relaties. De biologische relaties spruiten voort uit de
relatiee tussen man en vrouw. Door het verschil in afstammingssysteem zijn er ook
verschillenn in de verplichtingen tussen de echtgenoten die hierna besproken worden. .
B.B. I 'crzorgbig van echtgenoten
Eenn van de universele verplichtingen tussen echtgenoten is de verplichting tot verzorgingg van elkaar. In het Marron-erfrecht rust er op vooral de man een zware m o relee verplichting om zijn vrouw(en) de nodige goederen te verschaften. Een goede
mann geeft zijn vrouw ook nog voldoende sieraden en pangi's (kleding). Mede uit
hetgeenn hij zijn vrouw(en) geeft, blijkt zijn welstand. In het Surinaams recht is er
sprakee van een wederkerige verplichting tot verzorging tussen echtgenoten: de ene
echtgenoott heeft precies dezelfde verplichtingen als de andere. Dit verschil berust
opp het teit dat de Marrons ervan uit gaan dat man en vrouw verschillen en daardoorr andere rechten en verplichtingen hebben. O p dit verschil op grond van het
geslachtt wordt in de evaluatie nader ingegaan.
C.. Polygamie
Eenn ander verschil op grond van het geslacht is de polygamie; Marron-mannen
mogenn meer dan een vrouw huwen. Zij hebben naast dit recht daarom de verplichtingg om die vrouwen van het nodige te voorzien. De emotionele band tussen
dee Marron-man en de Marron-vrouw is over het algemeen een andere dan de band
tussenn een westerse man en zijn vrouw, evenals de verwachtingen die zij van het
huwelijkk hebben, anders zijn. Doordat een man meer dan één vrouw mag hebben
enn over het algemeen zijn eigen hut heeft waar hij in kan gaan slapen, ontstaat er
tussenn partners een situatie die lijkt op de in het westen bekende L(iving) A(apart)
T(ogether)) relatie. Schneider 4 "' is van mening dat het institutionaliseren van sterke.
- ; 44 Loor 1VV2. p. 7K-7V; Cohen l'W|. p. IS1;,
4
"" Van Lier 1 V77. p. C>2-f.t>: tVdaynjsingh V.miu IVX4. p. 3V.
;
~ '' Schneider I Vol. p. viii.
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langdurigee of intense banden tussen de man en zijn echtgenote niet verenigbaar is
niett het behoud van matrilineaire afstammingsgroepen. Vrouwen kunnen in matrilineairee afstammingsgroepen de plaats die zij aan hun afstammelingen in de m o e derlijkee lijn geven, niet vervangen door de banden van het huwelijk. De man aan
dee andere kant heeft een autoriteitsrol te vervullen m zijn groep. Die rol kan hij
niett ondergeschikt maken vanwege de rol die hij als echtgenoot heelt."*
D ee Marron maatschappij is hierop ook ingesteld: de morele verplichting tot verzorgingg van man naar zijn zus toe drukt zwaarder dan de morele verplichting tot
verzorgingg van een man naar zijn vrouw toe. Deze verplichting blijft gedurende
hett gehele leven bestaan. Als de vrouw een man heeft die goed voor haar zorgt, is
dee verplichting tot verzorging door haar broer minder. Komt de partner van de
vrouww te overlijden dan wordt de verplichting tot verzorging door de broer zwaarder.. Indien een vrouw reeds getrouwd is geweest dan heek zij uit het vorig h u w e lijkk haar huisraad behouden. Haar oudste broer of neef kan, als zij naar haar dorp
terugkeert,, een hut voor haar bouwen. Voor de dagelijkse behoeften is een Marron-vrouww niet geheel afhankelijk van de mannelijke leden uit die gemeenschap.
Landbouwgewassenn teelt zij zelf. Kleine visjes uit de rivier kan zij ook zelf vangen.
Wildd en grote vissen worden door de mannen gevangen. Echter worden deze vaak
doorr de vrouwen onderling met elkaar gedeeld. Ook al zou een vrouw geen partner,, broers of neven hebben, dan nog zouden haar zusters en nichten die wel een
partnerr hebben, hun deel van het wild met haar delen.
D.D. De atttoriteitslijn en de keuze van de erfgenamen
Eenn ander gevolg van het verschil in afstammingssysteeiu is het verschil in de autoriteitslijnn en de keuze van de erfgenamen.
D ee heersende opvatting is dat in de menselijke geschiedenis eeuwenlang de a u t o n teitslijn,, vanwege het de door kerk41"" ingestelde huwelijk, bij de man lag. Uit de
natuurlijkee rol van de vrouw bij de voortplanting, vloeide volgens velen heel natuurlijkk een bepaling van haar functie en rol voort. De vrouw is in wezen dus echtgenotee en moeder, waardoor de positie van echtgenoten volkomen ongelijk is. De
mann heeft de autoriteit. Het formele argument in zoveel verlichte teksten die de
ongelijkheidd der seksen m het instituut huwelijk rechtvaardigen, berust op de niet
terr discussie gestelde gedachte dat als men wil dat een verbintenis onverbreekbaar
is,, een van de partijen boven de ander moet staan. Gelijkheid zou snel een eind
makenn aan de verbintenis/ 1 ' 1 In de Marron maatschappij ligt de autoriteitslijn sterkerr bij de man dan in de Surinaamse maatschappij daar mijns inziens het bewustwordingsprocess over deze ongelijkheid minder ver is dan in de Surinaamse maatschappijj (zie hierover ook hoofdstuk 10).
Buitenn de plichten van echtgenote, moeder en hoofd van de huishouding is de
vrouww m het huwelijk wezenlijk gehouden aan seksuele trouw. O n t r o u w van de
vrouww brengt namelijk de grondslagen van de samenleving, en daarmee die van het
Hierbijj denk ik vooral aan de tendens m de westerse maatschappij waarbij de verzorging van de
e c h t g e n o o tt d o o r de erflater belangrijker w o r d t geacht dan bet nalaten \ an een erfenis aan zijn
kinderen. .
11 )e Bruijn Soons Kleijn Huijgen R e i n h a r t z ]')')'). nr. 1.
('r.unpe-C'asiiabett l'W2. p. 2 M .
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gezin,, aan he: wankelen: ontrouw van de vrouw maakt het de man onmogelijk te
wetenn ot het kind van hem is. O n t r o u w van de man daarentegen roept niet zulke
tellee veroordelingen op. 4 : " Voornoemde afnemende autoriteit van de man heeft ertoee geleid dat bij de keuze van de erfgenamen er een ontwikkeling is geweest
waarbijj eerst alleen mannen tot erfgenaam gekozen werden en geleidelijk aan de
vrouwenn hiervoor in aanmerking kwamen.
Hett Westerse en met name het Surinaamse afstammingssvsteem heeft een ontwikkelingg doorgemaakt waarbij van het patrilineair afstammingssyteem overgestapt is
naarr het bilateraal systeem.
t:.t:. De erfgcthiincn

Dee autoriteitslijn ligt bij de Marrons bij de man. Het beheer van het vermogen
doorr de oudste broer in het Marron-erfrecht is waarschijnlijk een verschijnsel dat
terugg te voeren is naar het feit dat mensen die m groepsverband leven vanuit de
sterkstee behoefte van de groep met eigendom en overgang van eigendom omgaan.
Bekijkenn we de geschiedenis van de mensheid dan zien we dat overal ter wereld
sprakee is geweest van eenzelfde ontwikkeling. Niet de individuele, maar de stamott tamilie-eigendom is bij de meeste volkeren de primitieve vorm van eigendom
geweest.. Bij een dusdanige gemeenschappelijke eigendom is van een eigenlijk erfrechtt geen sprake; het is de stam of familie, welke voor en na de dood van iemand
eigenaarr van de goederen blijft. Ten hoogste beheert het hoofd van de familie of de
stamm de goederen en vertegenwoordigt hij de familie naar buiten. Het recht kan
dann aangeven, wie het hoofd van de familie of de stam zal opvolgen in zijn recht
vann beheer en in zijn bevoegdheid de familie naar buiten te vertegenwoordigen.
Slechtss m oneigenlijke zin kan men dan van een erfopvolging spreken. Eerst met
hett losser worden van de familieband en de ontwikkeling van de individuele eigendomm kan men spreken van een overgang der goederen na overlijden. 4 " 1 Binnen
eenn ruimer perspectief bekeken is het beheer van het vermogen door de oudste
broerr een verschijnsel dat terug te voeren is op het feit dat mensen die in groepsverbandd leven vanuit de sterkste behoefte van de groep met eigendom en overgang
vann eigendom omgaan. Niet de individuele, maar de stam- of familie-eigendom is
bijj de meeste volkeren de primitieve vorm van eigendom geweest. Bij een dusdanigee gemeenschappelijke eigendom beheert het hoofd van de familie of de stam de
goederenn en vertegenwoordigt de tamilie naar buiten toe. 4 2 : De sterkste behoefte
bijj de Marrons is waarschijnlijk geweest dat er een leider was, die de volledige beschikkingsbevoegdheidd over de goederen van de stam had, zodat hij voor de stam
konn zorgen. Ik ben evenals Kleijn van mening dat de sterkste behoefte van de N e derlandsee bevolking - het toekennen van alle goederen uit de nalatenschap aan de
langstlevendee echtgenoot - ook voort komt uit de verzorgingsgedachte. 423 Blijkbaar
leidtt de sterkste behoefte van de groep bij zowel de Marrons als in Nederland ertoe
datt één persoon na de dood van iemand bepaalt wat er niet het vermogen gebeurt.

4
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4
""
' - ''

4 ::

C r a m p e - C a s n a b e t 1 W 2 . p. 2 M .
Asser-Meijers-Van der Hoe;j; \')(il. p. 3-4; A s s e r - P c m c k <> 2<Ki2. nr. 4.
Asser- Meijers- Van der P l o e ^ IW>7. p. 3-4.
Kleijn l'AS3. p. I.
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Bijj de Marrons heeft dit gegeven zich verder ontwikkeld en is het beheer door een
familielidd een overgang van het bezit onder de voorwaarde van verdeling geworden.. Hierbij kan evenals bij het Marron testamentair erfrecht dat onder I van deze
paragraaff is uitgewerkt, gesproken worden van een opschortende voorwaarde. De
opschortendee voorwaarde is de wil van degene die de nalatenschap moet verdelen
omm dit te doen plaatsvinden. Mocht aan de voorwaarde niet voldaan worden dan
blijftt de oudste broer in het bezit van de goederen.
Eenn andere vraag die bij de positie van de oudste broer aan de orde komt is de
vraagg of hij de saisine heeft. In het Marron-erfrecht wordt men pas erfgenaam (zowell ab-intestaat als testamentair) als degene die de nalatenschap verdeelt, een goed
vann de erflater geeft aan een van de bloedverwanten. Er wordt mijn inziens geen
afbreukk gedaan aan de saisine regel, daar de dode inderdaad de levende in het bezit
steltt van al zijn goederen. Echter worden niet de erfgenamen meteen na het overlijdenn in het bezit gesteld van de goederen, maar degene die de erfenis verdeelt,
onderr de voorwaarde dat hij na afsluiting van de rouwperiode dit bezit (deels) doet
overgaann naar de andere erfgenamen.
ƒ-'.. De vereisten voor erfopvolging
D ee vereisten voor de erfopvolging bij de Marrons zijn dezelfde als de vereisten opgenomenn in het SBW. Met dien verstande dat er enige afwijking is in de interpretatiee van "het bestaan van de erfgenaam". Indien iemand uit de Marron gemeenschapp een feit heeft gepleegd waardoor hij uit de gemeenschap gesloten wordt, bestaatt hij voor die gemeenschap niet meer. Mocht een nalatenschap openvallen
waarbijj een persoon zonder deze omstandigheid als erfgenaam geroepen zou worden,, dan verhindert deze uitsluiting het erfgenaamschap. De redenen voor het uitsluitenn van iemand uit de Marron gemeenschap komen overeen niet de redenen
diee in het SBW leiden tot onwaardigheid. Is een Marron dus door die gemeenschapp onwaardig bevonden om te erven, dan kan dat ertoe leiden dat hij ook als
erfgenaamm niet bestaat. Met het uitsluiten uit de gemeenschap wordt de regeling
vann de onwaardigheid in het SBW die soms te kort schiet, opgevangen: de m o o r denaarr genoemd in het moordenaarsarrest" 04 bijvoorbeeld had het slachtoffer b e w o genn tot een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden te maken. Door boedelmengingg zou hij ondanks zijn onwaardigheid de helft van haar vermogen verkrijgen.
Eenn Marron die uitgesloten wordt, moet alles wat hij heeft, achterlaten en uit het
dorpp vertrekken. Hetgeen hij onrechtmatig verkregen heeft, komt hem hierdoor
niett toe.
(j.(j. (i rad en in verwantschap
Behalvee de aanwijzing van hen. die als erfgenaam in aanmerking kunnen komen,
geeftt het Westers erfrecht nog hun onderlinge volgorde aan door de bepaling van
dee graad van verwantschap. Bij bloedverwantschap maakt men onderscheid tussen
bloedverwantschapp in de rechte lijn en bloedverwantschap in de zijlijn. BloedvcrX2iX2i
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wantschapp in de rechte lijn bestaat tussen personen die van elkaar afstammen.
Bloedverwantschapp in de zijlijn bestaat tussen hen die van dezelfde persoon afstammen.. Ouders en kinderen zijn aan elkaar verwant in de rechte lijn in de eerste
graad,, omdat de verwantschap van het kind tot de ouder is veroorzaakt door één
geboorte,, te weten die van het kind. 42 '' De berekening van de graad van bloedverwantschapp tussen bepaalde mensen kwam niet alleen te pas bij de beantwoording
vann de vraag, or een huwelijk tussen hen geoorloofd was, maar ook om uit te makenn ot iemand eens anders erfgenaam bij versterf was. 4 ''' In de rechte lijn is er geen
verschil:: elke generatie telt voor één graad. Men vindt dus de graad van bloedverwantschapp van personen die in tic rechte linie aan elkaar verwant zijn door het aantall geboorten te tellen dat tussen hen in ligt. Vader en zoon staan in de eerste graad
tott elkaar en grootvader en kleinzoon tot de tweede graad. In de zijlijn is er wel
eenn verschil tussen de gradenberekenmgen der drie genoemde stelsels. Wil men
naarr het Surinaams recht, de verwantschapsgraad van twee personen berekenen, die
elkaarr in de zijlijn bestaan, dan telt men van de ene persoon tot de gemeenschappelijkee stamvader en van daar naar beneden tot de andere persoon. Zoveel graden als
personenn met weglating van de gemeenschappelijke stamvader.4"1
Dee Marrons hebben hun eigen wijze van gradenberekemng ontwikkeld. Bij de
Marronss bestaat de "osu" uit de moeder met haar kinderen: personen die in de eerstee graad aan elkaar verwant zijn. De "mama pikm" bestaat uit de verzameling van
kinderenn en kleinkinderen van een grootmoeder: hier is sprake van tweede en derdee graads verwantschap. De "bee" bestaat uit verschillende "mama pikin" die een
gemeenschappelijkee stammoeder hebben. Een of meer " b e e " vormen samen een
"lo".. D e mensen van een " l o " hebben een stammoeder die terug gaat tot de eerste
vrouww die uit Afrika naar Suriname werd getransporteerd en uit wie de groep is
voortgekomen.. Nadat de dochters van deze stammoeder kinderen gekregen hadden,, begonnen de verschillende "bee" te ontstaan. 42s Als uitgegaan wordt van de
oorspronkelijkee " b e e " dan is de graad van verwantschap ten opzichte van de eerste
stammoederr nu heel groot geworden. Voor de bepaling van de erfgenamen geven
dee Marrons aan dat zij die tot dezelfde "bee" behoren dezelfde "afo", overgrootmoeder,, hebben. Her begrip "afo", is aan de ene kant een aanspreektitel voor alle
vrouwelijkee voorouders. Aan de andere kant betekent het "overgrootmoeder". 4 2 ''
Uitt het onderzoek is gebleken dat voor verwantschap waardoor geërfd kan worden
nuu het begrip "afo" in de zin van overgrootmoeder bedoeld wordt. De verwantschapp kan dus tot de zesde graad lopen. Dit is overeenkomstig het feit dat in het
Surinaamsee recht (art. K3(-> SBW) de erfopvolging tot de zesde graad is beperkt.
Echterr geldt in het Marron-erfrecht het stelsel van gelijke graad op een andere wijzee waarbij erfgenamen die volgens de Marron telling in gelijke graad verwant zijn
d.\nd.\n de erflater een gelijk deel erven. De Marrons zien de kinderen van hun moederss zusters als hun eigen broers en zusters. Hun moeders zusters en broers worden

^^
P i d o Van dor B u r c h t . D o e k 2<MI2. p. 3
- vv De Blécourt 1 W J , p. 3 3 1 - 3 3 4 .
--'"" De lilécourt 1W>. p. 3 3 1 - 3 3 4 .
x >>
Kikosie 1 ' W . p. ] ( ;-2n.
- "" Rikosie I W J . p. 20.
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opp dezelfde wijze als hun moeder behandeld. De oudste broer van de moeder
wordtt zelfs als vader aangesproken en heeft taken die in de westerse cultuur taken
zijnn die de vader heeft. Gezien een dergelijke wijze van schikking geschiedt de gradenverdelingg bij de Marrons dus op een andere wijze. Het Aucaanse woord "sisa"
betekentt namelijk zowel zuster als nicht, terwijl "bala" zowel broer als neet in dezelfdee generatie kan betekenen.
Inn figuur 5 zijn volgens het Marron-erfrecht 14. 15. 1 6 en 6 eerstegraads verwanten
mm de rechte lijn van erflater 10.11, I 2 en 13 zijn ook eerste graads verwanten van
erflaterr 10. De Marrons hebben dus hun eigen wijze van gradenberekemng die niet
overeenkomtt met de westerse wijze van gradenberekemng.
Figuurr 5
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H.H. Groepen erfgenamen
Behalvee de aanwijzing van hen. die als erfgenaam in aanmerking kunnen komen,
dientt het recht nog hun onderlinge volgorde aan te geven. Het Surinaamse erfrecht
hanteert,, het groepen stelsel. Bij het groepen stelsel worden de verwanten naar
groepenn gerangschikt. De eerste groep wordt gevormd door de afstammelingen van
dee erflater: de tweede groep door de ouders van de erflater en hun afstammelingen,
diee niet tot de eerste groep behoren: de derde groep door de grootouders van de
erflaterr met de afstammelingen van deze, enz. 4 ' Het Marron-erfrecht hanteert
eveneenss het groepen stelsel: beide rangschikken de bloedverwanten in groepen,
dochh de invulling van de groepen is anders door de andere bepaling van hetgeen
verwantschapp is en de andere bepaling van de graad van verwantschap. In het Marron-erfrechtt worden de eerste graad van verwantschap m de zijlijn (tweede graads
verwantschapp volgens artikel 343 SBW en artikel 1:3 N B W ) en de eerste graad van
verwantschapp in de rechte lijn aan elkaar gelijkgesteld. Hierdoor bestaat de eerste
groepp uit de kinderen van de erflater indien deze een vrouw is, de moeder van de
erflaterr tezamen met diens broers en zusters van dezelfde moeder en de broers en

43

"" Hoogbergen 1984, p. 35.
•'' Asser-Meijers-Van Der Ploeg 1967, p. 28- 29.
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zusterss van de moeder van de erflater en de tweede groep uit de grootmoeder
(MoMo)) van de erflater tezamen met de afstammelingen van een kind indien de
erflaterr een vrouw is, de afstammelingen van de zusters (MoDo), en de afstammelingenn van de tantes ( M o Z u ) . D e derde groep bestaat uit de overgrootmoeder van
moederzijdee van de erflater en de afstammelingen van deze uit de moederlijke lijn
tott de zesde graad.
/.. De uiterste wilsbeschikking
Tenslottee kan voor nog een verschil tussen het Marron en het Surinaams recht een
verklaringg gegeven worden: de af- casu quo aanwezigheid van de uiterste wilsbeschikkingg in de betreffende rechtssystemen.
Hett uitgangspunt voor het maken van een uiterste wilsbeschikking is het feit dat de
eigenaarr de vrije beschikking over zijn goederen tijdens zijn leven moet hebben. In
zoverree het recht deze bevoegdheid tot het maken van uiterste wilsbeschikkingen
erkent,, in zover zal het erfrecht een uitvloeisel zijn van de individuele eigendom. 4 3 2
Dezee regel is bij de Marrons iets moeilijker toe te passen, omdat dit recht wel een
wijzee kent waarop een uiterste wilsbeschikking gemaakt kan worden. In het bijzijn
vann twee getuigen kan de Marron erflater hebben bepaald dat een aantal goederen
naa zijn dood een bepaalde persoon moeten toekomen. Ingeval hetgeen toegezegd is
eenn voordeel is, dat in iets anders dan het geheel of een evenredig deel van het
vermogenn bestaat, zou gesproken kunnen worden van een legaat.4''3 Echter zouden
dee erfgenamen dan de plicht hebben om de legaten aan legatarissen uit te keren
(art.. 986 SBW). Gebleken is dat de makingen die de erflater kan doen bij de Marronss beperkt is door de beslissing van de executeur-testamentair. Deze kan namelijk
beslissenn dat hij hetgeen toegezegd is niet doet toekomen omdat de making niet
rechtsgeldigg is geschiedt of omdat hij van mening is dat het niet redelijk is. Hiertegenn hebben de Marrons geen verweer. De Marron "executeur-testamentair 1 ' heeft
duss het veto-recht als het de rechtsgeldigheid en de verstrekking van legaten b e treft.. Er is daarom in het Marron-erfrecht geen sprake van testamentair erfrecht zoalss wij dit in het Surinaamse en Nederlandse erfrecht kennen. Deze vorm van erfrechtt bij de Marrons zou testamentair erfrecht onder opschortende voorwaarde genoemdd kunnen worden. Analoog aan de artikelen 1274, 1284 en 1285 SBW betreffendee de voorwaardelijke verbintenissen is er dan pas sprake van testamentair
erfrechtt als aan de voorwaarden voldaan is. Artikel 1285 lid 1 en 2 SBW bepalen:
"Indien"Indien de verbintenis vati een opschortende voorwaarde afhangt, blifft de zaak, die het ondenverpdenverp van de verbintenis uitmaakt, voor rekening van de schuldenaar, die slechts verbonden
isis om deze te leveren, wanneer de voorwaarde vcwuld is.
IndienIndien de zaak geheel en al is verloren gegaan buiten toedoen van de schuldenaar, blifft
er,er, noch van de ene, noch van de andere zijde, enige verbintenis bestaan."

-'-- Asser-M ei] ers-Van der Ploeg 1W2. 1.7. .
Artikel 'JK4 SBW zegt over het legaat: " Een legaat is een bijzondere beschikking, waarbij de
erflaterr aan een of meer personen zekere bepaalde goederen geert, ofwel al zijn goederen van
eenn zekere soort. als. bijvoorbeeld, al zijn roerende of onroerende goederen, of her vruchtgebruikk van alle ot van een gedeelte van zijn goederen."
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Dee erflater wordt dan gezien als de schuldenaar en de legataris als de schuldeiser.
Dee opschortende voorwaarde is de wil van degene die de nalatenschap verdeelt om
hetgeenn door de erflater is toegezegd, ten uitvoer te brengen.
D ee zaak die het onderwerp van de verbintenis uitmaakt, blijft in deze opvatting dan
inn het bezit van de erfgenamen van de erflater totdat de voorwaarde is vervuld. De
zaakk moet slechts geleverd worden als de voorwaarde is vervuld. Indien de voorwaardee niet is vervuld, blijft er noch van de zijde van de ene noch van de andere
partijj een verbintenis bestaan.
Samenvattendd kan gesteld worden dat het grootste verschil tussen de positie van de
langstlevendee Marron-echtgenoot en de positie van de langstlevende Surinaamse
echtgenoott het feit is dat door het huwelijk er geen gemeenschap van goederen
tussenn Marron-echtgenoten ontstaat, terwijl dat tussen Surinaamse echtgenoten
overr het algemeen wel het geval is en het feit dat de echtgenoten in het Marronerfrechtt niet van elkaar erven, terwijl de echtgenoten in het Surinaams erfrecht
overr het algemeen wel erfgenamen van elkaar zijn. Het ontbreken van een gemeenschapp van goederen door het huwelijk ligt in de traditionele Marron gemeenschapp vanwege het feit dat man en vrouw over het algemeen niet samen wonen,
voorhanden.. De positie van de Marron-echtgenoot - erfgenaam is zoals dat in het
algemeenn het geval was voor 1923 in Nederland en voor 1934 in Suriname. Waren
dee echtgenoten niet in gemeenschap van goederen gehuwd, maar was er sprake van
huwelijksee voorwaarden en met name van de uitsluiting van de gemeenschap van
goederen,, dan ontstond voor 1934 dezelfde situatie als hetgeen nu in het Marronhuwelijksvermogens-- en erfrecht plaatsvindt. Hoe geschiedde de verzorging van de
langstlevendee echtgenoot toen? De gedachte aan het toekennen van een kindsdeel
aann de langstlevende echtgenoot is immers voortgesproten uit de idee dat deze verzorgdd achtergelaten moet worden. Deze echtgenoten waren afhankelijk van hun
kinderenn of vervielen na overlijden van de andere echtgenoot tot de bedelstaf.414
Ditt is het gevolg geweest van het feit dat het erfrecht de bloedverwantschap als basiss heeft en de echtgenoot geen bloedverwant is. Met het erven van de langstlevendee echtgenoot wordt het beginsel van bloedverwantschap in het erfrecht doorbroken.. In het Surinaams en Nederlands erfrecht heeft het zeker bijna een eeuw geduurd,, het eerste BW werd m Nederland in 1838 en in Suriname in 1869 ingevoerd,, voordat de langstlevende echtgenoot volgens het ab-intestaat erfrecht van de
anderee echtgenoot kon erven. Pas in 1934"1" werd de langstlevende echtgenoot samenn niet de wettige kinderen tot de nalatenschap geroepen. Voorafgaand aan deze
wijzigingg in Suriname had de wetswijziging in Nederland m 1923"1'' plaats. Daarvoorr erfde de langstlevende echtgenoot in beide landen pas na alle bloedverwanten
vann de erflater tot de twaalfde graad. In de praktijk betekende het dat de langstlevendee bij zeer hoge uitzondering erfde. Doordat het beginsel van bloedverwantschapp in het Marron-erfrecht niet verbroken is. erven de echtgenoten, anders dan

Handelingenn van het Surinaamse Parlement. Veroudering van ló november D33. Behandeling
vann de verordening tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
omtrentt de erfopvolging.
Verordeningg van 24 november B>33, tot wijziging en aanvulling van de bepalingen win het
Burgerlijkk Wetboek voorde kolonie Suriname omtrent de erfopvolging. (i.B. \i>34. 3d.
Wett van 17 februari 1^23. STB. 4n.
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inn het Surinaams erfrecht, niet van elkaar. Als de vergelijking niet het Surinaams
erfrechtt doorgetrokken zou worden, dan zou in het Marron-errrecht het deel van
dee langstlevende echtgenoot niet aan een kindsdeel gelijkgesteld kunnen worden,
daarr het kind, ingeval de erflater een man is, niet van de vader erft.

Hoofdstukk 10
Evaluatie e
§§ 1

iNLODINt;

Bijj de evaluatie van de gevonden overeenkomsten en verschillen is het eerste dat
opvaltt het feit dat het Marron-erfrecht, het Caraïbsch erfrecht en het Surinaams
erfrechtt drie afstamniingsystemen in zich herbergen die totaal verschillende uitgangspuntenn hebben. Vrouwen leven over het algemeen langer dan mannen, waardoorr achter de gedachte van een goede vermogensrechtelijke positie van de langstlevendee echtgenoot, de gedachte van het verzorgd achterlaten van de vrouw schuil
gaat.. De Marrons gaan ervan uit dat vrouwen niet gelijk zijn aan mannen. Dit is
niett vreemd daar elke sekse zowel in westerse als in niet westerse samenlevingen
haarr eigen status en haar eigen taak heeft, waardoor ze een natuurlijke aanvulling
vormtt voor de eenzijdigheid van de andere sekse, hetgeen allereerst een kwestie
vann aanleg is. 41 De autoriteitslijn ligt vanwege het verschil tussen man en vrouw
volgenss de Marrons daarom volledig bij de man. Het is nodig een onderscheid temakenn tussen macht en autoriteit. Macht kan gedefinieerd worden als de mogelijkheidd om anderen te laten doen wat men wil; autoriteit kan gedefinieerd worden als
dee legitimiteit voor de macht over de maatschappij. Vele vrouwen m alle maatschappijenn waren machtig als gevolg van persoonlijke factoren en andere karakteristieken.. Het is waarschijnlijk dat vrouwen een zekere graad van macht verkrijgen
doorr het netwerk van mensen die zij beïnvloeden. Toch hebben relatief weinig
vrouwenn autoriteit. 4 lS
Dee vraag rees of de Marron-vrouw op basis van haar geslacht gediscrimineerd
wordt.. Het leek mij nodig op deze vraag een antwoord te zoeken vanwege het feit
datt gebleken is dat ook in Suriname de autoriteit m handen van vooral mannen
ligt.. Voor de opgemerkte knelpunten bij de acceptatie van het Marron-erfrecht
wordenn daarna enkele aanbevelingen gedaan. Verder is, in het kader van conserveringg van de cultuur van de inheemse en tribale volken gedacht aan regels waardoor
diee cultuur en met name het erfrechtelijk systeem van de Marrons en Inheemsen
behoudenn kan worden. Er wordt geëindigd met een voorstel hiertoe.
§§ 2
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A.A. (icïclucdciiis ritu de rechten van de Surinaamse gehuwde vrouw
Inn onderstaand stuk zal kort ingegaan worden op de wijze waarop de gehuwde Surinaamsee vrouw haar plaats in liet recht heeft verkregen. Hiervoor gaan we terug
naarr de tijd waarin de Germaanse voorvaderen alleen de weerbare mannen als
rechtssubjectt beschouwden. Vrouwen en kinderen die weerloos waren werden als
zakenn aangemerkt. Met de kerstening van de Germaanse volken werden vrouwen
geleidelijkk als persoon erkend. De vrouw werd partij bij het huwelijk en ze kreeg
zeggenschapp bij de keuze van haar echtgenoot. Wel had de vrouw als "mindere"
Ciivgoriuss \')(>~>, p. 22.
' ; vv Kcssler 1V76. p. 5 4.
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vann de man, bescherming nodig. Tussen de negende en de elide eeuw is de beschermingg van de vrouw m de vorm van voogdi] door de man geleidelijk aan verdwenen.. Terwijl de voogdij over de ongehuwde vrouw verdween, raakte de gehuwdee vrouw steeds meer onder het gezag van haar man. Deze voogdij strekte zich
uitt tot de persoon en het vermogen van de vrouw. Het gezag over de persoon
brachtt de eis van gehoorzaamheid mee en een tuchtigmgsrecht als sanctie. Het
tuchtigmgsrechtt verdween aan het einde van de achttiende eeuw, maar de eis van
gehoorzaamheidd bleef. De macht van de man over het vermogen van de vrouw
hieldd in dat hij het beheer en de beschikking had over haar goederen en die van de
gemeenschapp en het feit dat de vrouw onbekwaam was op te treden in rechten en
onbekwaamm was tot het sluiten van overeenkomsten. De man moest haar bijstaan
orr vertegenwoordigen ten processe en haar machtigen tot het aangaan van contracten.. Als uitzonderingen op de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw
goldenn het aangaan van verbintenissen voor de gewone dagelijkse gang van het
huishouden,, het optreden van de vrouw als openbare koopvrouw en het verrichten
vann beheersdaden met betrekking tot eigen vermogen, indien de vrouw zich bij
huwelijksee voorwaarden het beheer van eigen goederen had voorbehouden ot dit
beheerr na scheiding van goederen ot scheiding van tatel en bed had teruggekregen.
Toenn Nederland in 1811 bij Frankrijk ingelijfd werd, werd de Code Civil van
kracht.. Daardoor verbeterde de rechtspositie van de gehuwde vrouw in zoverre dat
niett meer gesproken werd van voogdij. In materieel opzichte veranderde er echter
niett veel voor haar. Het nationale Nederlandse Burgerlijk Wetboek dat op 1 oktoberr 1838 in werking trad had de algehele gemeenschap van goederen als basis voor
hett huwelijksvermogensrecht terwijl dit stelsel in verschillende delen van Nederlandd praktisch geen rol speelde.'''' De algehele gemeenschap van goederen is vanwegee het concordantiebeginsel 4 ^" van Nederland door Suriname overgenomen bij
dee invoering van het BW in Suriname in 1869/ 4 1 Dit stelsel is in beide landen
(nog)) steeds de grondslag voor het huwelijksgoederenregime. terwijl in het
Marron-huwelijkk er geen sprake is van gemeenschap van goederen.
li.li. De gemeenschap van goederen
Inn Suriname huwt men over het algemeen onder een gemeenschappelijk huwelijksgoederenregime.. Dit in navolging van Nederland, dat zeker in Europa, het enigee land is dat de algehele gemeenschap van goederen als wettelijk stelsel hanteert." Dee andere landen waar dit stelsel traditioneel gold. te weten Portugal en Brazilië,
gingenn in respectievelijk lWid en 1977 over tot afschaffing."'1 Bij een huwelijk in

- ' "" 1 )e Liniijn Soonv Kleijn Huijgen Remhart? 1WJ. no. 1-2: Pauwels \'>; /. p. 2K-32.
J
"" Artikel 4 SS win " H e t Statuut v o o r l i e t Koninkrijk der Nederlanden", ( T B 1'^Sl, no. 172.
::
G.B. 1SC.K, no. 14.
-- In het door de Tweede Kamer van Nederland ingediend wetsvoorstel worden aanpassingen win
liett stelsel win de algehele gemeenschap van goederen voorgesteld die een beperking wm de
omvangg win de gemeenschap win goederen inhouden evenals een wijziging van de bcstuursregelingg en een restcategorie van andere w a l g i n g e n , / i e : Tweede Kamer der Staten-( ieneraal
vergaderjaarr 2H!>2-2<>i>3. 2XX(>7 nr. 3. Wi|7iging win titels de titels d. 7 en X wm Boek 1 wm het
Burgerh|kk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap wm goederen c
" ;; Boele-Woelki 2<m], r . V I I .
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(beperkte)) gemeenschap van goederen moer er na de beëindiging een verdeling
plaatsvinden. .
Vanatt 27 november 1981 444 begon voor boedelscheidingen bij een gemeenschap
vann goederen de vraag te spelen in hoeverre de pensioenrechten van de ene echtgenoott ook verrekend zouden moeten worden. 44ri In Nederland viel bij de algehele
gemeenschapp van goederen tot 1 mei 1995 de waarde van pensioenrechten in de
genieenschapp van goederen. 44 '' Bij uitsluiting van de gemeenschap van goederen
bepaaldee de Hoge Raad 4 dat er geen pensioenverrekening bij uitsluiting van de
gemeenschapp van goederen hoefde plaats te vinden, onder meer met de overwegingg dat voor de verplichting van echtgenoten om elkaar het nodige te verschaffen
naa echtscheiding een eventuele verplichting tot het betalen van alimentatie in de
plaatss treedt. 44 * In Suriname geeft dit Nederlandse arrest, dat betrekking had op de
uitsluitingg van de gemeenschap van goederen echter het geldend recht weer voor
watt betreft de pensioenverrekening bij echtscheiding ongeacht het huwelijksgoederenregime.. De Surinaamse echtgenoot heeft wel recht op een nabestaandenpensioenn ingeval het huwelijk door de dood eindigt. Mede hierdoor wordt in de behoeftee tot verzorging van de langstlevende echtgenoot voorzien. Daarom ben ik op
zoekk gegaan naar de beginselen van de algehele gemeenschap van goederen.
Inn een symposium dat op 22 november 2000 in Nederland vanwege het Nederlandsee Ministerie van Justitie werd gehouden, is gediscussieerd over een nieuw N e derlandss wettelijk huwelijksgoederenstelsel. Een van de conclusies was dat de algehelee gemeenschap van goederen goed past bij het gros van de Nederlandse echtelieden. 44 " "
Naa dit symposium is er bij de Nederlandse Tweede Kamer een wetvoorstel ingediendd tot wijziging van het huwelijksgoederenregnne. 4 3 " De aanpassingen betreffen
beperkingg van de omvang van de gemeenschap van goederen en wijziging van de
bestuursregelmgg en een restcategorie van andere wijzigingen. Voordat dit ontwerp
tott stand is gekomen zijn er studiedagen hierover gehouden met de verschillende
beroepsgroepenn en is er een Emancipatie Effect Rapportage verricht. 4 ^ 1
Eenn dergelijke discussie heeft in Suriname nog niet plaatsgehad. Het zou interessant
zijnn om na te gaan of na 30 jaren van onafhankelijkheid van Nederland de behoeftenn in de Surinaamse samenleving op dit vlak totaal verschillen van de Nederlandse.
Dee beginselen die het Surinaams en het Nederlands huwelijksgoederen- regime
beheersen,, zijn beginselen die niet van toepassing zijn op de Marron samenleving.

4444

HR 27 november 1VKI, NJ BJ82. 3<>3.
^^ Van Gilst 1W2. p. 54J-f><).
44
'-- Van Mourik 1WH, p. 211-216.
44
~~ HR 3 oktober IWil. NJ 1WI. 57f> m.o. EAAL.
4455
Pitlo Van der Burght, Doek 2<Mi2, p. HW-1 ld.
-4'11 Reiiihartz2()<H. p. H9-V2.
4v
'' Tweede Kamer der Staten- Generaal vergaderjaar 2<Hi2-2ni)3. 2tt S67 nr. 3, Wijziging van de
titelss (), 7 en S van Boek 1 van bet Burgerlijk Wetboek ('aanpassing wettelijke gemeenschap van
goederen;. .
4SII
Tweede Kamer der Staten- Generaal vergaderjaar 2(><>2-2no3. 2.X SC,7 nr. 3. Wijziging van de
titelss f>. 7 en <S van Boek I van bet Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van
goederen).. Memorie van toelichting p. 1-2. nr. 3.
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Eerderr is bijvoorbeeld reeds naar voren gekomen dat het in een matrilineaire samenlevingg niet de bedoeling is dat de solidariteit tussen echtgenoten sterk is, daar
dezee de positie van de echtgenoten naar hun matrilineaire verwanten toe kan verzwakken.. Gezien het feit dat een huwelijk een relatief begrip is dat naar tijd en
plaatss verschilt, 4: ° kan het voorkomen dat er zelfs in één land meerdere huwelijkswettenn gelden met elk hun eigen aard. De huwelijkswetten die bijvoorbeeld in
Nederlands-Indiëë op het tijdstip van de uitroeping van de Indonesische onafhankelijkheidd golden, zijn in een vijftal categorieën onder te brengen waarvan het adathuwelijkk er een is. 4 "
Hett feit dat vrijwel alle landen die de algehele gemeenschap van goederen als wettelijkk huwelijksgoederenregime hadden hiervan zijn afgestapt, wekt bij mij de indrukk dat dit stelsel over het algemeen toch niet het meest bevredigend is voor de
mensen.. D e landen die afgestapt zijn van het stelsel van algehele gemeenschap van
goederenn ot overgegaan zijn tot een ander huwelijksgoederenregime hebben wel
voorzienn in de behoefte tot verzorging van de langstlevende echtgenoot door haar
aandeell in de nalatenschap van de echtgenoot bij te stellen. In Duitsland, D e n e marken,, Frankrijk, Italië, Engeland, Canada en Zwitserland bijvoorbeeld is door de
wetswijzigingenn de wisselwerking tussen de aanpassing van het huwelijksgoederenrechtt en het wettelijk erfdeel van de langstlevende echtgenoot gebleken. 4M In het
Marronn recht erven echtgenoten niet van elkaar en ontstaat er door het huwelijk
geenn gemeenschap van goederen. Aan de verzorgingsbehoette van de vrouw wordt
well tegemoet gekomen. Het is de Marron-man (de echtgenoot ot broer) die materieell voor de vrouw zorgt. De wederkerigheid van deze verplichting tot verzorging
vann echtgenoten naar elkaar toe zien de Marrons niet daar zij ervan uitgaan dat
mann en vrouw biologisch anders zijn en dus andere rechten en verplichtingen hebben. .
§§ 3

DISCRIMINATIE

A.A. Discriminatie opgrond van geslacht

Hett verschil in rechten en plichten van vrouwen en mannen berust dus volgens de
Marronss op de biologische ongelijkheid die er is tussen mannen en vrouwen: vanwegee de wijze waarop de Schepper hen gemaakt heeft is dit verschil er. Vanuit het
Westerss denken is de eerste vraag die hierbij opkomt: is er sprake van discriminatie
vann de vrouw op grond van haar geslacht? O m deze vraag te beantwoorden zal
eerstt de Surinaamse wetgeving bekeken worden betretiende discriminatie die tormeell op de Marrons van toepassing is. Vervolgens zal de positie van de vrouw en
dee ontwikkeling daarvan in de Westerse wereld bekeken worden. Daarna zal het
verbodd van discriminatie onder de in stamverband levenden besproken worden,
waarnaa tegen deze achtergronden een antwoord gegeven zal worden op de gestelde
vraag. .

' r i --

HennqiiL'z 1^77. p. ](l.

'"'' Supn.idi l ' ^ l , p. 37-4'J.
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B.B. Discrimitiatie en gelijkheid
Alss gesproken wordt van discriminatie is de grondgedachte dat er sprake moet zijn
vann gelijkheid. De Universele Verklaring van de R e c h t e n van de Mens, die geproclameerdd is op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigdee Naties kan worden gerekend tot een van de eerste internationale documenten
waarinn de gelijkheid van mannen en vrouwen was neergelegd. Deze verklaring is
verderr uitgewerkt in onder andere:
-- Het Verdrag inzake Burger- en Politieke rechten (BUPO) is op 16 december
19666 in de Algemene vergadering van de Verenigde Naties 4 ^ aangenomen. Surinamee is sinds 1976 partij bij dit verdrag. Artikel 26 van het Verdrag bevat een discriminatieverbodd dat een rol speelt bij het afdwingen van gelijke behandeling:
"Allen"Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke beschermingming door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook en garandeertdeert een ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoalsals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of
maatschappelijkemaatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. "
Ditt houdt in dat discriminatie op grond van het geslacht verboden wordt. Het discriminatieverbodd van artikel 26 heeft een algemene strekking. Het is niet beperkt
tott de in het verdrag zelt opgenomen rechten, maar strekt zich ook uit naar bijvoorbeeldd economische, sociale en culturele rechten. O o k op andere rechtsgebiedenn speelt artikel 26 steeds vaker een rol als een algemene non-discrimmatie norm
waaraann in ieder geval alle overheidshandelen getoetst kan worden. 431' Daarnaast
lijktt deze bepaling met toenemend succes tussen particulieren onderling te kunnen
wordenn ingeroepen. 4:1
-- In 1979 kwam het Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatiee van Vrouwen tot stand. Het verdrag trad met terugwerkende kracht in
19933 in werking in Suriname. 4 ^ Suriname heeft geen enkel voorbehoud gemaakt
tenn aanzien van de inhoud van het verdrag. Het verdrag richt zich expliciet op de
opheffingg van de achterstelling van vrouwen. Artikel 1 van dit Verdrag omvat zowel
directee als indirecte discriminatie:
OnderOnder discriminatie van vrouwen wordt verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting of
beperkingbeperking oj) grond van geslacht, die tot gevolg of tot doel heeft de erkenning, het genot of de
uitoefeninguitoefening door vrouwen van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek,tiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, op het terrein van de burgerrechten of welk ander
gebiedgebied dan ook, ongeacht hun huwelijkse staat, op de grondslag van gelijkheid van mannen
enen vrouurn aan te tasten of teniet te doen. "

J
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Dit is gesehied ingevolge Resolutie 22<mA (XXI; van de Verenigde Naties.
Holmaar is, Loenen l ' ^ 7 . p. 37.
HR 7 mei 1W3. AU 1^3, 44n.
Dit verdrag is op ] maart IW3 door Suriname geratificeerd en in werking getreden op 31 maart
IW3. .
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Artikell 8 lid 2 van de Surinaamse Grondwet richt zich op discriminatie:
"Allen"Allen die zich op het grondgebied rati Suriname bevinden hebben gelijke aanspraak op beschermingscherming win persoon en goederen. Xicmand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras,
taal,taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke overtuiging, economische positie of sociale omstandighedenstandigheden of enige andere status gediscrimineerd worden. "
Dee huwelijkse staat wordt expliciet als een verboden discrimmatiegrond genoemd.
Belangrijkk hierbij is dat nagegaan moet worden ot er sprake is van discriminatie
doorr de overheid. Daarnaast is er een toetsingsverbod ten aanzien van wetten in
formelee zm 4 v ' en verder moet ook nog nagegaan worden in hoeverre artikel 8 lid 2
vann de Surinaamse Grondwet horizontale werking heeft.
Inn de literatuur wordt gesteld dat de rechter ervan uit gaat dat dit grondrecht in
meerr of minder vergaande mate ook in het rechtsverkeer tussen burgers doorwerkt/""" De reikwijdte van het discriminatieartikel neergelegd in de grondwet kan
beperktt worden door botsing niet andere grondrechten bijvoorbeeld vrijheid van
godsdienstt en van onderwijs. De rechter gaat m z o n geval dan bepalen welk
grondrechtt voorrang moet krijgen. 4 ' 1
Err wordt een onderscheid gemaakt tussen formele gelijkheid en materiele gelijkheid.. Formele gelijkheid kan omschreven worden als het recht dat voor iedereen
hetzelfdee moet zijn; alle mensen moeten dezelfde rechten en plichten hebben. Hen
materieell gelijkheidsbeginsel eist niet alleen dat gelijke gevallen gelijk behandeld
worden,, maar tevens dat ongelijke gevallen ongelijk worden behandeld naar de
matee van het verschil.4h~ Voordat verder ingegaan wordt op het gelijkheidsbeginsel
zall een kort overzicht van het ontstaan van dit beginsel met betrekking tot de positiee van de West-Europese en in het bijzonder de Surinaamse vrouw gegeven worden. .
CC De ontwikkeling van het West-liuropees geiijkheidsbegrip
Inn de Middeleeuwen waren er geen grondrechten zoals wij die nu kennen. R e c h tenn in deze zin zijn pas vastgelegd in de declaraties en constituties die tijdens en na
dee Amerikaanse en Franse revoluties zijn opgesteld. In deze constituties golden de
rechtenn niet voor vrouwen."" 1 Vrouwen worden in deze Middeleeuwen en de periodee erna door de verschillende filosofen zoals onder andere Thomas van Aquino
(1225-1274),, Hobbes (1 558-lff7 ( )). Locke (1632-1704), Rousseau (1712-1778) en
Kantt (1724-1804) gezien als de mindere van de man. Aan het eind van de achttiendee eeuw is een juridische discussie over constitutionele rechten van vrouwen
uitgesloten.. Zij worden door het recht beschouwd als minderjarigen die slechts in

Artikell SU IKI 2 S u n n a a m s e g r o n d w e t : "' D e w e t t e n /i|n onschendbaar, b e h o u d e n s het bepaalde
mm de artikelen I u6, ] 3~ en 144 lid 2 " ' v a n deze w e t i .
H o l n u a tt i\ Loenen ]'>'>!. p, 4~,
R hh \ - ( ; r a v e n h a i : e ~ s e p t e m b e r 2<)fi3. H A Z A < i3 33'><V LJN: A U 2"<>l.
k o e n e nn 1*^2. p. l ~ - 2 2 : Kroes 1'^X. p. 13: Sloot 1'JSC. p. 11.
('runningg l 1 ^ I. p, S.
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gezinsverbandd gevoelens uitwisselen. Protesterende vrouwen werd hardhandig het
zwijgenn opgelegd, soms zelfs met de guillotine/'' 4
Inn de tweehonderd jaar die in West-Europa begon met de Franse constitutie (1 7Hl>)
zijnn er drie feministische golven van politiek activisme geweest (1789 ,
18500 1920. 1920 - heden), waarvan de laatste golf nog voortduurt.
O o kk in de laatste feministische golf stond gelijkberechting van man en vrouw centraal.. Het besefis wel ontstaan dat gelijke rechten een geringe invloed hebben uitgeoefendd op de hiërarchische sekseverhoudingen. De traditionele inferieure positievann de vrouw heeft volgens de derde golf feministen niets te maken met persoonlijkee of natuurlijke tekortkomingen, maar niet de politieke structuur van de samenleving,, waarin alle vrouwen geacht worden m de eerste plaats huisvrouwen en
moederss te zijn. Deze opgelegde rol beperkt de ontplooiingsmogelijkheden van de
vrouwen,, beperkt hun levensperspectief en maakt hun afhankelijk van mannen op
eenn wijze die veel verder gaat dan een emotionele afhankelijkheid. Heteroseksuele
relatiess zijn daarom per definitie ongelijkwaardig. Gestreefd wordt naar niet alleen
gelijkberechting,, maar ook naar herwaardering van vrouwelijke waarden, teneinde
materieell gelijke sekseverhoudingen te bewerkstelligen. Enerzijds blijkt gelijkheid
hett morele principe waarop vrouwen zich niet succes beroepen om toegang tot de
rechtsordee te krijgen. Anderzijds blijkt het juridische gelijkheidsprincipe vrouwen
onvoldoendee vrijheid te garanderen. \ let juridische gelijkheidsbeginsel is ingebed
inn een masculiene dogmatiek en wordt toegepast binnen een rechtsorde die voornamelijkk is gestructureerd volgens mannelijke en publieke normen en belangen. 4 ' 1 '
Dezee pogingen van het feminisme hebben in de afgelopen 200 jaar in niet name
Nederlandd niet volledig het gewenste resultaat gehad, dus is er aan het eind van de
20'' eeuw een evaluatie gepleegd. 4('!l
Ditt West-Europees gelijkheidsbegrip is van toepassing op de Surinaamse man en
vrouww vanwege de overname van het Nederlands recht door Suriname. De Marronss zijn Surinamers en in die maatschappij zou dit gelijkheidsbegrip dus ook toegepastt moeten worden.Het voorgaande overziend kan echter gesteld worden dat de
implementatiee van het non-discriminatie begrip op grond van sekse in WestEuropaa er niet toe heeft geleid dat er een daadwerkelijke gelijkheid tussen de seksenn tot stand is gekomen. Daarom vind ik dat indien er volgens het West-Europees
gelijkheidsbegripp in het Marron-huwelijk sprake is van discriminatie op grond van
hett geslacht, het model van West-Europa waarbij invulling is getracht te geven aan
hett gelijkheidsbegrip niet nagevolgd moeten worden door de Marrons. Een andere
misschienn beter passende manier om te kijken naar het vraagstuk van de (non) discriminatiee op grond van het geslacht is door dit te brengen in het verband van het
gelijkheidsbegripp van de in stamverband levenden, zoals de Marrons.

-- ( i i m n i n i : I W 1 . p. 2 * 1 - 2 ^ 2 : K l t M m i u n n l'J.SN. p. I 33-1 S1
"" IVssers 1WN. p. ]';3-2<3.
•'' MoltiiLi.it 2'MM!, p. 2 5 4 - 2 ' o .

14" "

HOOFDSTUKK l d

D.D. De ontwikkeling ran het gclijkheidskgrip bij in stamverband levenden
Dee gelijkheid van seksen bij in stamverband levenden is pas in de jaren negentig
vann de twintigste eeuw aan de orde gekomen, omdat de bestudering van een stam
niett de bestudering van het gedrag van individuen inhield. Het verschil tussen het
gender-begripp in het westen en bij de in stamverband levenden is het feit dat het
antropologischh gender-begnp als uitgangspunt de verschillen tussen de seksen hanteert,, terwijl het westers gender-begrip uitgaat van de gelijkheid tussen de seksen/"
Dee ontwikkeling van de feministische antropologie lieert verschillende fasen doorlopen:: eerst werd de mannelijke kracht ontdekt, daarna werden vrouwen zichtbaar
gemaaktt en tenslotte werd de noodzaak gezien van gelijkwaardige relaties als een
basiss voor vooruitgang."1'1* Daar deze tak van wetenschap vrij jong is, heeft zij zich
nogg niet uitgekristalliseerd.
Alss gekeken wordt naar de ontwikkeling die het feminisme in het westen en bij de
inn stamverband levenden heeft doorgemaakt, wordt opgemerkt dat de uitgangspuntenn zeer van elkaar verschillen. Geconcludeerd kan worden dat aan de ene kant in
elkee samenleving mannen en vrouwen gelijke kansen moeten krijgen om zich te
ontwikkelenn en aan de andere kant de fysieke verschillen er wel toe mogen leiden
datt er gediscrimineerd mag worden. Vrouwen moeten bijvoorbeeld vanwege het
feitt dat de belangen van hun kinderen nauw met hen verbonden zijn, op het gebiedd van zwangerschapsverlof meer ruimte krijgen dan mannen. Voor fysiek zware
arbeidd daarentegen mogen meer mannen dan vrouwen in dienst genomen w o r den.4''1'' De betere financiële en maatschappelijke waardering van de zogenaamde
mannenberoepenn ten opzichte van de zogenaamde vrouwenberoepen " is mijns
inzienss een issue waar wel aan gewerkt moet worden, om de behoefte aan verzorgingg van de langstlevende echtgenotes kleiner te maken. Het omhelzen van een
meerr op het resultaat gericht concept van non-discriminatie en gelijke behandeling
betekentt dat er een spanning kan ontstaan tussen het individueel recht om niet o n gelijkk behandeld te worden en de verplichting groepen, die de facto ongelijk zijn of
inn een ongelijke maatschappelijke positie verkeren, bijzondere sociale rechten te
verlenenn teneinde de facto gelijkheid te bewerkstelligen." '
Toepassingg van noch het Westerse gelijkheidsbegrip noch het gelijkheidsbegrip van
inn stam verband levenden is mijns inziens gepast om na te gaan of er in de Marron
maatschappijj sprake is van discriminatie op grond van het geslacht. De Marrons zelf
vindenn het gemaakte onderscheid in de rechten en verplichtingen van de echtgenoott en echtgenote gerechtvaardigd. Er is volgens hen dus geen sprake van discriminatie.. Volgens het Westers gelijkheidsbegrip zou wel gesproken kunnen worden
vann discriminatie op grond van het geslacht daar de Marron-man meer dan één
vrouww mag huwen en de Marron-vrouw niet met meer dan een man mag huwen.
'"" In Nederland onderstreept de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) dit.
ss
Howell & Melliuus 1W3, p. 3K-53.
''' An. 2 lid 2 sub a Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) bepaalt dat direct onderscheid
opp grond van geslacht is toegestaan m gevallen waarin de aard vin het beroep bepalend is.
Ziee ook: Van den Brink 2l"io. p. |.
"•• Holtmaat 20oo, p. 254.
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Dee Marrons zijn Sunnamers en strikt formeel is dit westers gelijkheidsbegrip, dat
ookk in de Surinaamse grondwet verankerd is, op hen van toepassing. Het westers
gelijkheidsbegripp is formeel dus de norm die gehanteerd zou moeten worden. De
werkelijkheidd leert dat deze in stamverband levende mensen een andere werkelijkheidd hebben dan zij (eerst de Nederlanders en later de andere Sunnamers) die de
normm op hen van toepassing hebben verklaard.
Concluderendd wil ik stellen dat in de Marron maatschappij de gedachte over een
ongerechtvaardigdd onderscheid op grond van het geslacht met leeft. Het westerse
modell om een eventuele discriminatie op te lossen, heeft voor het westen waar de
gedachtee aan discriminatie wel leefde, niet gewerkt. Er kan pas gewerkt worden
aann vereffening van een ongerechtvaardigde ongelijkheid als de maatschappij zich
ervann bewust is dat die onrechtvaardigheid er is. Het hierboven beschreven antropologischh gendermodel waarbij in de tweede fase vrouwen in beeld worden gebracht,, moet mijns inziens bij de Marron nog in werking treden. Hierna kan nagegaann worden of de mensen in die samenleving een ongerechtvaardigd onderscheid
ervaren.. Pas als deze vraag bevestigend beantwoord is, kan gekomen worden tot
hett begrip dat gestreefd moet worden naar gelijkheid tussen de seksen. De manier
waaropp de Marron maatschappij tot deze gelijkheid zal komen, hoeft dan niet volgenss de lijnen van de ontwikkeling van het westers gelijkheidsbegrip te zijn. Vanuit
dee Westerse visie bevindt zich de Marron-vrouw in een achtergestelde positie. D e zee vrouwen zouden zich bewust moeten worden van hun positie voordat gewerkt
kann worden aan de gelijkstelling ten opzichte van de mannen. Factoren zoals onder
anderee uitstel van het m o m e n t waarop men in het huwelijk treedt, verhoging van
dee scholingsgraad van vrouwen, 4 " zouden ertoe kunnen leiden dat dit bewustwordingsprocess bij de Marron vrouwen op gang komt.
Alss de Marron maatschappij eenmaal tot het bewustzijn is gekomen dat er een onderscheidd gemaakt is op grond van het geslacht en dat aan dit onderscheid misschienn iets zou schorten dan moet er een toetsing plaatsvinden. Een mogelijkheid
kann namelijk ook zijn dat het onderscheid op grond van het geslacht in bepaalde
gevallenn gerechtvaardigd is. Als rechtvaardigingsnorm voor het maken van onderscheidd op grond van het geslacht moet het onderscheid:
-- functioneel en rationeel zijn vanuit het doel van de regeling/handeling waarin
onderscheidd wordt gemaakt;
-- evenwichtig zijn in de verhouding doel/middelen binnen de betrokken regeling; ;
steunenn op een doel dat voldoende gewicht heeft;
-- gebed zijn in een regeling/handeling waarin iedere discriminatie vreemd is;
-- noodzakelijk zijn, dat wil zeggen; het doel moet niet met meerdere middelen
bereiktt kunnen w o r d e n /
Dee ongelijke behandeling op grond van hun geslacht van de Marron-man en vrouww in hun huwelijksvermogens en -erfrecht is tegen de achtergrond van het Surinaamss recht discriminatoir.

•"-- Sloot I W . p. 172.
'' Witters IWl.p. 14.

vv

14'; ;

H o O H ) S T U kk K>

Inn de Marron maatschappij moet daarom het proces van bewustwording op gang
komenn voordat overgegaan kan worden tot het wegwerken van het ongerechtvaardigdd onderscheid op grond van het geslacht.

Conclusies s
Dee positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron, Caraïbsch en Surinaams
rechtt heeft een aantal verschillen en overeenkomsten opgeleverd. De discussie over
dezee uitkomsten zal pas tot duidelijk zichtbare resultaten leiden als het recht van de
Marronss en Caraïben erkend wordt door de Centrale Overheid van Suriname en
alss deze erkenning zich voortzet in aanpassing van cie regelgeving.
O pp het internationale vlak wordt, zoals eerder aangehaald in hoofdstuk 3, gewerkt
aann de vastlegging en acceptatie van de rechten van Inheemsen en tribale volken.
Hett proces van erkenning en vastlegging van de rechten van Inheemsen is in een
verderr gevorderd stadium dan het proces waarin de tribale volken gewikkeld zijn.
Brazilië,, Mexico en Australië bijvoorbeeld zijn zelfs zo ver dat zij de rechten van de
Inheemsenn vastgelegd hebben in hun grondwet en verder in andere wetten hebben
uitgewerkt.. De erkenning en vastlegging van de rechten van de afstammelingen
vann de Marrons begonnen echter pas in de jaren SI) en 90 van de vorige eeuw. 4 4
Hoewell de Inheemsen in hun strijd om erkenning verder zijn dan de afstammelingenn van de Marrons, blijven een aantal punten voor beide groepen problematisch.
Problematischh blijtt dat niet alle traditionele aanspraken kunnen worden omgezet in
eigendomm volgens internationale nonnen en dat niet alle traditionele gebruiken (die
wreedd en discriminerend kunnen zijn, zoals riten van inwijding in de gemeenschap)) stroken met universele normen van mensenrechten. 4 ''"'
Aann de andere kant is de internationale gemeenschap als totaliteit nog ver verwijderdd van een unaniem concept over de wijze waarop mensenrechten begrepen
moetenn worden. Noch is er volledige en algemene overeenstemming over de wijze
waaropp de ethische en legale consequenties geïnterpreteerd moeten worden. Een
rechtt is immers een product van een bestaande sociale orde, waardoor verschillen
inn de interpretatie over de toepasbaarheid en geaccepteerdheid van particuliere
rechtenn gebonden zijn aan specifieke culturele en religieuze tradities. Iets dat in de
enee socio-culturele context geaccepteerd wordt als een recht (bijvoorbeeld het
rechtt van de vrouw op abortus) kan in de andere gezien worden als een ontkenningg van een ander recht (in het voorbeeld het recht op leven van het ongeboren
kind).. Het is daarom van belang dat de aanwezigheid en de status van de culturele
enn religieuze ideeën op de mensenrechten geaccepteerd worden. 4 '' Deze gebondenheidd van het recht aan culturele en religieuze tradities komt in Suriname tot uitingg door het bestaan van bijvoorbeeld het Marron-erfrecht en het erfrecht van de
Caraïben.. Een betere overeenstemming op internationaal niveau over de wijze
waaropp mensenrechten begrepen en geïnterpreteerd moeten worden zal leiden tot
erkenning,, acceptatie en toepassing van de mensenrechten en met name gelijke

-~;; lk-!!o <*v R.inizcl 2uiP,
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rechtenn voor man en vrouw bij alle culturele een religieuze groepen in een land
c.q.. in Suriname.
Surinamee heeft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geratificeerdd en zou er dus voor moeten zorgdragen dat er in het huwelijksvermogens- en
erfrechtt van de Marrons geen discriminatie op grond van het geslacht plaatsvindt.
Daarr het zoals eerder gezegd van belang is de invloed van de culturele en religieuze
ideeënn op de rechten van de mensen te onderkennen en accepteren en gezien het
feitt dat de rechten van de Inheemsen en tribale volken niet opgenomen zijn in de
Universelee Verklaring van de rechten van de mens, ligt de oplossing van dit vraagstukk op het internationale vlak.
Dee reeds bestaande Verklaring moet aangepast worden omdat de Universele Verklaringg van de Rechten van de Mens een stap voorwaarts in het respect voor en de
effectievee beoefening van de mensenrechten is. Het is een internationaal instrument
datt toegepast en gerespecteerd moet worden door de landen die lid zijn van de Verenigdee Naties. Het geeft een comnuttering van htm kant weer om te verzekeren
datt zij de mensenrechten zullen toepassen in htm landen. De Universele Verklaring
vann de Rechten van de Mens wordt echter gebruikt in overeenstemming met de
belangenn van de dominante machten binnen de Verenigde Naties. De Verenigde
Natiess moeten komen tot een volledige herziening van hun werk, waarbij de economische,, politieke, sociale en culturele rechten bij elkaar gezet worden en waarbij
dee autonomie en rechten van inheemse, tribale volken, etnische en culturele minderhedenn meegenomen worden sinds deze niet opgenomen zijn in de Universele
Verklaringg van de Rechten van de M e n s / Zodoende kan gekomen worden tot
definitiess van mensenrechten die voor alle landen acceptabel en toepasbaar zijn.
Hiernaa zal pas sprake zijn van een universele invulling van het gelijkheidsbegrip.
Toetsingg van het huwelijksvermogens- en erfrecht van de Marrons aan dat gelijkheidsbegripp is mijns inziens dan wel gerechtvaardigd.
Inn het verlengde van deze denkwijze moet de cultuur van de Marrons en de Caraïbenn van Suriname behouden worden, beter bestudeerd worden en moeten zij m
staatt woorden gesteld om vrijelijk hun culturele en economische rechten tot uitdrukkingg te brengen. De verkrijging van een zakenrechtelijke titel op de grond en
daarmeee samenhangende het al dan niet vererven daarvan door een individu of een
groep,, is een van de rechten die een oplossing verdient. Hieromtrent moet zoals
eerderr aangegeven, verder onderzoek verricht worden. Bij de oplossing van dit
vraagstukk speelt vooral de rijkdom van het Surinaamse binnenland aan delfstoffen
mee.. Deze rijkdom zou het gehele Surinaamse volk ten goede moeten komen. De
Surinaamsee wetgeving biedt echter nu reeds mogelijkheden voor oplossing van dit
probleem.. In geval namelijk de sterkste zakenrechtelijke titel op de grond, het eigendomsrecht,, aan de Marrons en Inheemsen verleend zou worden, dan komen er
minderr belangen van de rest van de Surinaamse bevolking in het geding dan in eerstee instantie gedacht wordt. Het Decreet Mijnbouw" s geeft namelijk in artikel 2
aann dat alle delfstoffen in en op de grond worden geacht te zijn afgescheiden van de
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eigendomm van de grond. Verder wordt in dit artikel bepaald dat alle delfstoffen
binnenn het grondgebied van de Staat Suriname, waaronder mede begrepen de territorialee zee haar bodem en ondergrond in eigendom aan de Staat toe behoren. In de
aanbevelingenn die hierna volgen wordt er een voorstel gedaan over de manier
waaropp de rechten van deze groepen binnen Suriname behouden kunnen worden.

Aanbevelingen n
O mm na te gaan hoe de rechten van de Marrons van Suriname als tribaal volk b e houdenn kunnen worden, is internationaal gezocht naar een antwoord. Gedacht is
hett antwoord te vinden in de oplossingen die voor de vraagstukken van de Inheemsee volken gevonden zijn. De belangrijkste reden o m bij het zoeken naar o p lossingenn beide groepen gelijk te behandelen is het feit dat vanuit het standpunt van
gelijkheidd deze groepen dezelfde problemen op economisch, sociaal, cultureel en
politiekk niveau ondervinden, in het bijzonder wanneer zij met andere bevolkingsgroepenn in een land vergeleken worden. 4 '
Inn 2004 werd er door de verschillende afdelingen van de Verenigde Naties belast
niett de mensenrechten van Inheemse volken, een vergadering belegd waarbij de
afgelopenn tien jaren werden geëvalueerd. Deze periode was benoemd tot de periodee van de mensenrechten van de Inheemse volken. O p de vergadering waren aanwezigg de speciale rapporteur belast niet mensenrechten van de Inheemse volken,
vertegenwoordigerss van de raad van beheer van het vrijwilligersfonds voor Inheemsee volken van de Verenigde Naties, de werkgroep conceptverklaring van de
rechtenn van Inheemsen en de adviesgroep van het vrijwilligersfonds van de internationalee tien jaar van inheemse volken van de Verenigde Naties. Tevens leverden
verschillendee niet-gouvernementele organisaties uit diverse landen een bijdrage aan
dee discussie. Het resultaat van de discussie is vervat in een werkstuk dat aan de pers
iss vrijgegeven. 4S "
Inn dit stuk heb ik mij geconcentreerd op de aanbevelingen die ook op de Marrons
vann Suriname van toepassing zijn. Eerst wordt aangegeven welk obstakel geconstateerdd is en vervolgens is aangegeven hoe dit verholpen kan worden.
Inn Suriname is de wil op politiek gebied om de rechten van de Marrons een plaats
tee geven in het nationaal rechtssysteem nog niet volledig aanwezig. O p regeringsniveauu is deze kwestie voor het eerst uitgebreid besproken in 2000. Dit heeft geresulteerdd in een Presidentieel Besluit4*1 waarin de rechten erkend werden. Verdere
uitwerkingg van dit besluit zou door middel van aanname of wijziging van wetgevingg moeten plaatsvinden. Echter heeft dit tot heden niet plaatsgevonden en zijn er
voorr zover bekend, op regeringsniveau hierover geen gesprekken gevoerd die tot
eenn dergelijk resultaat zouden moeten leiden. Aanbevolen wordt om seminars over
dee rechten van Marrons te houden en meer wetenschappelijke werken hierover te
publiceren.. De Universiteit van Suriname, de verschillende niet-gouvernementele
organisatiess en de internationale organisaties op vooral het gebied van de rechten
vann Inheemsen en tribale volken kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Costa
Rica,, Panama, Nicaragua, Honduras en Guatemala hebben elk naar eigen oplossinBelloo & Ransel 2u(i2. p. 4C
littp:: www.mapuchc.nl Mapuchc information m English
amnestv about the Mapuchcs
amnestyy about Chile news countrv reports apn!12 2oh4 Press document :: ns.n-4.ii4 SPECIALL ' R A P P O R T E U R
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genn hiervoor gezocht. a s ' Deze voorbeelden zonden als basis kunnen dienen voor
eenn bij Suriname passend model.
••

De politieke wil moet aanwezig zijn om de rechten van de Marrons een plaats
tee geven in het nationale rechtssysteem. Dit kan doorbroken worden door het
houdenn van seminars over de mensenrechten van Marrons en door de publicatiee van wetenschappelijke werken.

Inn de rechtszaal zijn er voorzieningen getroffen voor de gevestigde religieuze groepenn in Suriname. Daar de Marrons en hun cultuur nog niet als gevestigd beschouwdd worden, hebben zij deze voorzieningen niet. Vanwege de diversiteit van
dee Surinaamse bevolking is het fenomeen van aanpassing aan andere gebruiken en
gewoontenn in de rechtszaal geen onbekend verschijnsel.
••

De juridische gewoonten, taal en cultuur van de Marrons moeten gerespecteerdd worden m de rechtszalen.

Hett nemen van besluiten voor een groep zonder dat die desbetreffende groep erbij
betrokkenn is, kan ertoe leiden dat hetgeen uitgewerkt is, niet toegepast wordt. In
dee Marron-cultuur was er bijvoorbeeld sprake van een "poer'blaka" een traditionelee wijze van afsluiting van de rouwperiode. Bij deze poer'blaka moest de weduwevann de overledene seks hebben met zijn broer of neef voordat zij vrij was om een
anderee partner te kiezen. De gedachte hierachter was dat het familielid van de
overledenee de geest van deze overledene die nog op de weduwe rustte van haar at
haalde.. Vanwege de H I V / A I D S problematiek was het niet meer wenselijk dat deze
culturelee manier van afsluiting van de rouwperiode nog geschiedde. In samenspraak
mett de granman is bij de Saramaccaners officieel dit ritueel afgeschaft. Hij de andere
stammenn is het nog niet gelukt om de bevolking hierin mee te krijgen.
••

De Marrons moeten betrokken worden bij de hervormingen waarbij hun cultuurr ingepast wordt in de formeel heersende cultuur.

Henn voorbeeld waarbij beide rechtssystemen toegepast zijn, is de Aloeboetoe case
genoemdd in hoofdstuk 3. Natuurlijk moet dan eerst het rechtssysteem van de Marronss erkend worden. Uit het onderzoek bleek bijvoorbeeld dat meer dan de helft
vann de geïnterviewden van mening was dat naast de matrilineaire verwanten ook
dee kinderen van hun vader moesten erven. Dit ondersteunt de wijze van verdeling
vann de schadeloosstelling in de Aloeboetoe case.
••

Er moet naar alternatieve manieren gekeken worden om beide rechtssvstemen
toee te passen.

Surinamee heeft 1LO verdrag no. I f>9 nog niet ondertekend. Ook al zou Suriname
nogg niet gereed zijn om het 1LO verdrag te ondertekenen dan nog Suriname reeds
kunnenn werken aan vastlegging van de rechten van de Marrons in wetgeving. Het-
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geenn vastgelegd is in het Presidentieel Besluit van 24 juli 2000, PB 28/2000, zou als
eerstee stap in een wet vervat kunnen worden.
••

De rechten van de Marrons moeten in de grondwet gewaarborgd worden en
nationalee wetgeving die in strijd is met de rechten van de Marrons, moet gewijzigdd worden. Door partij te worden bij [LO conventie no. 169 verplichten de
statenn zich om het bovenstaande te bewerkstelligen.

Dee grondenrechten-vraagstukken van de Marrons en de Inheemsen hebben er onderr andere toe geleid dat er in Suriname rebellenbewegingen ontstonden bestaande
uitt Inheemsen en Marrons te weten: Het Jungle C o m m a n d o , de Mandela en de
Kofimakaa en de Tucayana Amazones. O p 8 augustus 1992 is met deze groepen een
vredesakkoordd getekend. 4Xl Dit akkoord bevatte naast de bepalingen over het
staakt-het-vuren,, bepalingen die gericht waren op ontwikkeling van het binnenlandd en regulering van landrechten. Zaak is dat ter voorkoming van herhaling Surinamee de armoedebestrijding, het grondenrechten vraagstuk en de criminaliteitsbestrijdingg in het binnenland ter hand blijft nemen.
Inn de Moiwana case wordt de staat Suriname door het Hof ook opgedragen om
wettelijke,, bestuurlijke of. andere maatregelen te nemen die nodig zijn om de eigendomsrechtenn te verzekeren van de leden van de Moiwana- gemeenschap met
betrekkingg tot de traditionele grondgebieden van waar zij zijn verdreven en om
henn te verzekeren van het gebruik en het genot van deze grondgebieden. 4S4
••

Dringende attentie is vereist voor de vraagstukken betreffende de rechten op de
grond.. Voorkomen moet worden dat hierover conflicten ontstaan.

Bijj het afnemen van de interviews voor dit onderzoek vormde de taal in sommige
gevallenn een barrière. Nog belangrijker is het dat de Marrons precies weten waar zij
zichh aan binden ingeval er akkoorden betreffende hun rechten gesloten worden.
Kambell haalt in haar werk aan dat Willoughby aanspraken op Suriname verkreeg
doorr het feit dat hij de eerste ontdekker was en vanwege de Indianen die het gebiedd bewoonden "op wiens toestemming en overeenkomst hij de rivier m bezit
namm en een Engelse Protestante kolonie begon op te richten." 4S:1 Ik vraag mij anno
20055 af of de Indianen die geen Engels spraken, wel begrepen hadden wat Willoughbyy bedoelde toen hij hun toestemming vroeg. Het gevolg is wel dat zij rechtenn die zij hadden uit handen hebben gegeven. Een handeling met dergelijke gevolgenn als het voorgaande moet mijn inziens wel doordacht zijn door de Marrons.
Daarvoorr moeten zij natuurlijk begrijpen wat van hen gevraagd wordt. Dezelfde
taalbarrièree heeft zich voorgedaan in de onderhandelingen tussen de Europeanen en
dee traditionele Afrikaanse leiders over het Afrikaanse vasteland.

" Sll Het Akkoord van Nationale Verzoening en Ontwikkeling ( het Vredesakkoord van Lclvdorpi
getekendd op H augustus 1W2 tussen de regeringsvertegenwoordigers van Sunname en de leiders
vann de Inheemse en Marron rebellengroepen.
*s-- Inter- American Court ot Human Rights.. Case ot Moiwana village vs. Sunname Judgement of
Junee 15. 2fKi5. para. 2<)*J.
- sSS Kambel & MacKav 2<Mi3. p. 4.
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Hierdoorr is nu in Europa geaccepteerd dat "verdragen" gesloten tussen Afrikanen
enn Europeanen geen verdragen in de zin van het internationaal recht waren. In
verlengdee hiervan werd geredeneerd dat Afrikaanse leiders geen soevereinen waren
enn dat hun staten geen staten in de zin van het internationaal recht waren. Een onderzoekk naar de Afrikaanse "verdragen" wijst uit dat hetgeen de Afrikaanse leiders
aann de Europeanen aangaven, soevereiniteit was en geen private rechten waren.
Uitsprakenn van de Judicial Committee van het Privy Council van PJPJ en \i)2\
(Ahmaduu Tijam v. S. Nigeria en de casus van S. Rhodesia) getuigen van het legale
karakterr van de overdracht van soevereiniteit in "verdragen" betreffende Afrika.*s<l
•• Ook moet tweetalige juridische assistentie aan de Marrons verleend worden.
••

In het Marron-erfrecht is er sprake van gescheidenheid van vermogens van de
echtgenoten.. Ingeval de man vaker m de hut van de vrouw blijft en hij komt
tee overlijden, gebeurt het m de praktijk vaker dat de familie van de man alle
goederenn als eigendom van de man beschouwd en de vrouw er vermogensrechtelijkk gezien bekaaid vanaf komt. Een eerlijker verdeling waarbij bijvoorbeeldd uitgegaan wordt van gemeenschappelijk eigendom ingeval beide partijen
niett kunnen aantonen dat de goederen hun toebehoren is het aanbevelen
waard. .

••

Ingeval de emotionele banden tussen man en vrouw sterker worden, zal de
loyaliteitt van beide echtgenoten naar de afstammingsgroep waar zij toe behorenn minder worden. Het gezin bestaande uit man, vrouw en kinderen krijgt
namelijkk een meer centrale plaats. Dit heeft gevolgen voor de band van de vaderr met zijn kinderen. Uit het onderzoek is gebleken dat de kinderen ook van
hunn vader willen erven. De mannen aan de andere kant willen ook dat een
deell van hun nalatenschap aan hun kinderen toekomt. Vooral voor de Marrons
diee in Paramaribo wonen en waar het voornoemde op van toepassing is. is het
aanbevclenswaardd dat bijvoorbeeld een zodanige verdeling van de nalatenschap
wordtt toegepast zodat naast de matrilineaire verwanten ook de kinderen van
hunn wider mee kunnen erven.

Vooi^esteldd wordt dat het Marron-erfrecht zeker geldt in de woongebieden van de
Marronss wanneer zij onder elkaar zijn. Ingeval niet aan beide voorwaarden voldaan
is,, moeten ook regels opgesteld worden die aangeven wanneer welk recht geldt.
Caatt het om Marrons die buiten hun woongebied verblijven dan gelden volgens de
Marronss de regels van de Marrons, hoewel de gesloten contracten dat niet aangeven.. Volgens het Marronrecht heeft de granman van de stam namelijk jurisdictie
overr de stamgenoten onafhankelijk van de plaats waar zij zich bevinden.'^ Dit kan
tott conflicten leiden in geval de Marrons zich bijvoorbeeld in Paramaribo bevinden.. Voor het vinden van een oplossing ingeval van tegenstrijdigheid van rechtsreAlcxandrowiczz i ' J T . v p . 1 2f>.
Lcnn b e v o e g d h e i d van J e uranman tor v e r t e g e n w o o r d i g i n g van zijn stamgenoten is neergelegd
inn artikel -tl lid h win de W e t Bosbeheer. S.li. \'>i>2. n o , Ni i. waarin bepaald i*. dat bij s c h e n d i n genn van de uew oonterct hten van de m s t a m v e r b a n d levenden bet desbetreffende traditioneel
ur/.mm b e v o e g d is schriftelijk hiertegen m b e r o e p te gaan bij de president.
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gelss zou een analoge toepassing van de regels van het internationaal privaatrecht
mett name het "Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging" van
11 augustus 198°-, bekeken kunnen worden.
Ikk haast mij te stellen dat ik hiermee niet aangeef dat de Marrons een staat binnen
eenn staat moeten gaan vormen. Een beroep op culturele identiteit zal alleen toegestaann kunnen worden zolang daardoor algemene en fundamentele beginselen, zoals
mensenrechten,, de openbare orde, het recht op zelfbeschikking en individuele autonomiee niet in het gedrang komen. 4 h S Echter zal conform de uitspraak van het hof
inn de Moiwana case een etfectief mechanisme opgezet moeten worden voor het
afbakenen,, het demarkeren en het uitgeven van een titel op traditionele grondgebiedenn van de Marrons. 4Vi
••

Er moet duidelijkheid komen over de gebieden in Suriname waarin het
ronn erfrecht geldt.

Mar-

Naastt de acceptatie en vastlegging van de rechten van de Marrons is het vooral van
belangg aan te geven waar en wanneer de regels van de Marrons gelden. Het Marron-erfrechtt en liet Surinaams erfrecht verschillen dusdanig van elkaar dat mijns inzienss namelijk moeilijk sprake kan zijn van eenmaking van recht. Dit betekent dat
binnenn één staat verschillende rechtssystemen toegepast zouden moeten worden,
waardoorr er interregionaal recht ontstaat. Als voorbeeld moge het Nederlands interregionaall privaatrecht dienen. Dit heeft tot doe! het op zo rechtvaardige en
doelmatigee wijze regelen van het rechtsverkeer tussen de landen van het Koninkrijkk der Nederlanden. Alhoewel het interregionaal privaatrecht grote gelijkenis vertoontt met het internationaal privaatrecht gelden voor het eerstgenoemde gebied
anderee beginselen dan voor het laatst genoemde. Het interregionaal privaatrecht
berustt anders dan het internationaal privaatrecht van de verschillende landen in de
wereldd op een gemeenschappelijke grondslag. Dit heeft tot gevolg dat een aantal
beginselenn zich in het interregionaal privaatrecht doen gelden die in het internationaall privaatrecht met of minder sterk tot uiting komen. Bovendien betekent een en
anderr dat er sprake is van één gemeenschappelijk interregionaal privaatrecht en niet
vann drie per rijksdeel verschillende stelsels van interregionaal privaatrecht. Voorts
heeftt deze grondslag tot gevolg dat allerlei algemene leerstukken, die volgens de
heersendee leer (mede) tot doel hebben internationaal privaatrechtelijke stelsels op
elkaarr at te stemmen zoals renvooi, zich in het interregionaal privaatrecht niet
voordoen.""' '
Eenn belangrijk beginsel van het interregionaal privaatrecht is neergelegd in artikel
400 van het Statuut/' 1 Analoog aan dit beginsel zou voor het Marron en Caraïbsch
huwelijksvermogens-- en erfrecht een bepaling opgesteld kunnen worden waardoor
rechterlijkee uitspraken gegeven in een der rechtsgebieden volledige rechtskracht in
dee andere gebieden hebben. Dergelijke uitspraken kunnen dan zonder meer ten
AntokoUk.uaa DeHoikit Steenhot"1'W. p. lK
Inter-Ameruann Court ot Human Rights, Case of Moiwana village vs. Suriname Judgment of
Junee 15, 2no5, para. 2<iV
Tenn Wolde \')')<<. p. INÓ-1.S7.

Tenn Wolde 1 W>, p. IS?.
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uitvoerr worden gelegd in de overige rechtsgebieden, hebben daar ook dezelfde
bindendee kracht en bewijskracht als in het rechtsgebied waar de uitspraak gedaan
werd.. Dat betekent dat indien bijvoorbeeld de familieraad bij de Marrons een uitspraakk doet deze uitspraak m Paramaribo geaccepteerd moet worden en ook in Paramariboo rechtskracht heeft. Als een zaak tussen de Marrons reeds op de traditionelee wijze opgelost is, zou het ne bis in idem beginsel moeten gelden en mag een
dergelijkee zaak niet opnieuw voor de rechter in Paramaribo beslist worden.
Naastt voornoemd beginsel geldt het beginsel van gelijkwaardigheid. Uitgegaan
wordtt van de gelijkwaardigheid van de drie gebiedsdelen waar respect voor eikaars
cultuurr en rechtsorde centraal staat. Tevens dient het recht van de andere gebiedsdelenn op dezelfde wijze te worden behandeld als het eigen recht.*' 2 Analoog hieraann zouden het Marron en het Caraïbsch gebied als gelijkwaardige gebiedsdelen
vann Suriname geaccepteerd moeten worden, waar respect voor eikaars cultuur en
rechtsordee centraal zal moeten staan. Het is wui belang dat er eerst een afbakening
vann de gebieden van deze tribale en inheemse volken plaatsvindt.
Evenalss m het internationaal conflictenrecht zal in het interregionaal conflictenrechtt een keus moeten worden gemaakt uit twee of mogelijk drie betrokken
rechtsstelsels."' 11 Als voorbeeld voor oplossing van het toepasselijk huwelijksvermogensrechtt waar Marrons bi) betrokken zijn. kan het Haags huwehjksvermogensverdragg 1978 dienen, dat in Nederland in werking is getreden op 1 september 1992.
Hett Verdrag bevat ook een bepaald systeem aan contlictregels:
a.. De rechtskeuze van artikel 3 van het Verdrag genoemde rechtsstelsels: het nationalee recht (van een) der echtgenoten, het recht van de gewone verblijfplaats
(vann een) der echtgenoten ten tijde van de keuze of het recht van de eerste staat
opp welk grondgebied een van de echtgenoten na het huwelijk een nieuwe gewonee verblijfplaats vestigt. Deze laatste keuze heeft pas effect als tenminste een
derr echtgenoten daar ook daadwerkelijk gaat wonen. Hebben partijen geen
rechtskeuzee voor het huwelijk gemaakt dan geldt volgens de objectieve conflictregell van artikel 4 van het Verdrag respectievelijk
b.. Het recht van het eerste gemeenschappelijke woonland;
c.. Bij gebreke daarvan de gemeenschappelijke nationaliteit \\\n de echtgenoten ten
tijdee van de huwelijkssluiting;
d.. Bij gebreke van een gemeenschappelijk woonland en een gemeenschappelijke
nationaliteitt wordt het huwehjksvennogensreginie beheerst door het interne
rechtt van de Staat waarmee het, alle omstandigheden in aanmerking genomen,
hett nauwst verbonden is.4''4
Analoogg hieraan zou ingeval er een botsing ontstaat tussen het rechtsstelsel van de
Marronss betreffende het huwelijksvermogensrecht en een ander rechtsstelsel de
volgendee regels kunnen worden vastgelegd:
Zijnn beide echtgenoten Marrons en hebben zij hun gewone verblijfplaats in het
gebiedd van de Marrons dan geldt het huwelijksvermogensrecht van de Marrons.

J 11

" Ten VVoMc V^H'. p. 1K--IXX; IV Hoer !1W3. p. 1-2.
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Iss een van de echtgenoten een Marron en hebben zij hun eerste gezamenlijke
gewonee verblijfplaats in het gebied van de Marrons dan geldt het huwelijksvermogensrechtt van de Marrons.
Iss een van de echtgenoten een Marron en hebben zij hun gewone verblijfplaats
elderss dan in het Marron gebied, dan geldt het huwelijksvermogensrecht van
datt gebied.
Iss een van de echtgenoten een Marron en is er geen gemeenschappelijk h u w e lijksdomiciliee dan wordt het huwelijksvermogensrecht van dit echtpaar beheerst
doorr het recht waarmee hun huwelijksgoederenregime het nauwst verbonden
is. .
Voorr wat betreft de toepassing van het erfrecht biedt artikel 3 van het Haags erfrechtverdragg 1981) door analoge toepassing een oplossing. Voor dit Verdrag in werkingg kan treden moeten volgens artikel 28 van dit verdrag op z'n minst drie leden
hett geratificeerd hebben. Teneinde de regels van het Verdrag toch tot het N e d e r landss recht te kunnen rekenen, is gelijktijdig met de bekrachtiging van het Haags
erfrechtverdragg de Wet conflictenrecht erfopvolging in werking getreden. 4 'n
Artikell 3 van het Haags erfrechtverdrag verwoordt de verwijzingsregels als volgt:
Lidd 1: De erfopvolging wordt beheerst door het recht van het land waar de erflater
opp het moment van het overlijden zijn gewone verblijfplaats had. De erflater moet
dann ook de nationaliteit van dat land bezitten.
Lidd 2: De erfopvolging wordt beheerst door het recht van het land van de gewone
verblijfplaats.. De erflater moet dan wel onmiddellijk voorafgaande aan zijn overlijdenn minimaal vijfjaren in dat land zijn verblijfplaats gehad hebben. Ingeval de erflaterr "kennelijk nauwere banden 1 ' had met het land waarvan het de nationaliteit
bezat,, prevaleert het recht van het land waarvan hij de nationaliteit bezat.
Lidd 3: Woont de erflater korter dan vijfjaar in het land van zijn gewone verblijfplaatss en dit land en het land van zijn nationaliteit zijn niet identiek, dan geldt het
rechtt van het land waarvan de erflater de nationaliteit bezit. Ingeval de erflater
"nauweree banden" heeft met een ander land, geldt het recht van dat andere land.
Voorr het Marron-ertrecht zouden naar analogie van het voorgaande dus de volgendee conflictregels geformuleerd kunnen worden:
Ingevall een Marron in het gebied van de Marrons komt te overlijden dan geldt
hett Marron-erfrecht.
Ingevall een Marron in Suriname maar met m zijn woongebied komt te
overlijdenn en hij voorafgaand aan zijn overlijden minimaal vijfjaar in dat gebied
heeftt gewoond, dan gelden de regels van dat gebied. Heeft de Marron erflater
kennelijkk nauwere banden met de Marron gemeenschap dan geldt het M a r r o n erfrecht. .
woontt de Marron erflater korter dan vijfjaar in het gebied van zijn gewone
verblijfplaatss dan geldt het Marron-erfrecht.
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Ingevall de Marron erflater "kennelijk nauwere banden" heet: niet een ander
rechtsgebied,, geldt het recht van dat ander rechtsgebied.
Dee belangrijkste aanbeveling is echter het werken aan de politieke wil tot acceptatiee en behoud van de rechten van de Marrons en Inheemsen. Zonder deze bereidheidd kan dit vraagstuk niet tot een bevredigende oplossing gebracht worden.

Samenvatting g
Bijj de start van het onderzoek naar de positie van de langstlevende echtgenoot in
hett Marron-erfrecht, bleken de hoofdlijnen van dit erfrechtelijk systeem eerder niet
schriftelijkk te zijn vastgelegd, evenmin als de hoofdlijnen van het erfrechtelijk systeemm van de Caraïben, waarmee een vergelijking zou plaatsvinden. Allereerst heeft
daaromm door middel van interviews schriftelijke vastlegging van de hoofdlijnen van
dee twee genoemde tribale systemen plaatsgehad. Het uitgangspunt van de vergelijkingg van deze drie systemen is het feit dat een aantal basisbegrippen aangaande het
huwelijksvennogenss en het erfrecht, bij alle drie groepen dezelfde betekenis hebbenn ( zie hoofdstuk 3, paragraaf 2). Bij de vergelijking van de positie van de langstlevendee echtgenoot in het Marron-ertrecht niet de positie van de langstlevende in
hett Caraïbsch en Surinaams erfrecht, was de verwachting dat het erfrechtelijk systeemm van de twee tribale volken meer met elkaar gemeen zouden hebben dan het
erfrechtelijkk systeem van de Marrons en het Surinaams systeem. De positie van de
langstlevendee echtgenoot in het Marron-erfrecht was verbazingwekkend genoeg
beterr te vergelijken met de positie van de langstlevende echtgenoot in het Surinaamss erfrecht. De uitgangspunten van het erfrechtelijk systeem van de Marrons en
dee Caraïben verschillen namelijk heel veel van elkaar. Gezien het feit dat aan het
eindd van elk hoofdstuk reeds diepergaande conclusie getrokken zijn, zal ik onderstaandd de verschillende hoofdstukken kort de revue laten passeren.
Inn hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de vraag wie de Marrons van Suriname zijn, hoe
dee stammen ontstaan zijn, hoe de Marrongemeenschap is samengesteld en op welke
wijzee rechtsvinding bij de Marrons plaatsvindt. Ook wordt ingegaan op de rechtsvindingg bij de Caraïben waarna een beschrijving is gevolgd van de fasen van het
veldonderzoekk zoals het vooronderzoek, het afnemen van de interviews en de
verwerkingg van de verkregen informaties. Gezien het feit dat rechtsvinding bij beidee groepen verwegend door mannen plaatsvindt, is getracht daarnaast de vrouwelijkee leden van de stammen te interviewen zodat nagegaan kon worden of het recht
ookk in de praktijk van toepassing is.
Hoofdstukk 2 behandelt de verhouding tussen het Marron-erfrecht en het Surinaams
recht.. Hierbij komen de inhoud en de toepassing van de in de achttiende eeuw geslotenn contracten tussen de Centrale overheid van Suriname en de Marrons aan de
orde.. Dit wordt gevolgd door de bronnen van het Surinaams recht waarbij de verhoudingg tussen deze bronnen en het Marron-erfrecht wordt uitgediept. De verhoudingg tussen het Marron-erfrecht en het verdragenrecht komt daarna aan de orde.. O p de grondrechten van de Marrons en het afdwingen van deze grondrechten
wordtt ook ingegaan.
Ikk ben tot de slotsom gekomen dat verschillende economische, sociale en culturele
grondrechtenn van de Marrons geschonden worden. Voor de afdwingbaarheid van
dee grondrechten wordt in de richting \\m de internationale gerechtshoven gekeken.. In de Awas Tingni versus
Nicaragua case was reeds door het InterAmerikaansee Hof voor de Rechten van de Mens aangegeven dat de gemeenschappelijkee eigendom van inheemse volken een geheel eigen vorm van eigendom is.
Dezee uitspraak is door het Ho f in de Moiwana village versus Suriname in 2< mjS be-
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vcstigd.. In de Aloeboetoe case is de staat Suriname door het Hof veroordeeld tot
hett betalen van schadevergoeding aan de slachtoffers.
Hoofdstukk 3, 4 en 5 beschrijven respectievelijk de positie van de langstlevende
echtgenoott tegen de achtergrond van het huwelijksvemiogens- en erfrecht bij de
Marrons,, de Caraïben en in Suriname. Hierin komen de hoofdlijnen van het h u welijksvermogensrechtt aan cie orde evenals de grondslagen van het erfrecht, de
erfopvolgingg en verdeling van de nalatenschap en de vermogensrechtelijke positie
vann de langstlevende echtgenoot allen tegen de achtergrond van het rechtssysteem
vann respectievelijk de Marrons, de Caraïben en her in Suriname geldend recht.
Hett meest opmerkelijke in hoofdstuk 3 is het feit dat de langstlevende Marron
echtgenoott traditioneel niet in aanmerking komt voor een deel van de nalatenschap.. Gezien het feit dat de Marron-man en de Marron-vrouw met met elkaar
samenwonen,, ontstaat er na de dood van een van de echtgenoten zelden verwarringg over de vraag wie de eigenaar van de goederen was en wie dus de erfgenamen
zijn.. Had de man de vrouw na het huwelijk meegenomen naar zijn dorp dan vervallenn na de dood van de Marron-man haar gebruiksrechten op de grond waarop
dee hut staat en de grond die de vrouw na het huwelijk toegewezen werd om landb o u ww op uit te oefenen, daar zij haar rechten ontleende aan haar echtgenoot. D e genee die houder is van de gebruiksrechten op de grond, is degene aan wiens bee
(afstammingsgroepp via de moederlijke lijn) de grond behoort. Deze gebruiksrechtenn vervallen evenals het recht van vruchtgebruik bij de dood van de houder. D e
huwelijksgiftenn geschonken bij totstandkoming van het huwelijk en hetgeen de
mann de vrouw tijdens het huwelijk schenkt, zorgen er over het algemeen voor dat
err een aanwas van het vermogen van de Marron-vrouw plaatsvindt. Na het overlijdenn van haar echtgenoot kan haar vermogen afnemen, afhankelijk van het dorp
waarr zij woont en daarmee samenhangend de plaats waar haar kostgrond gelegen is.
Dee vermogensrechtelijke positie van de Marron-man daarentegen neemt met toe
alss gevolg van het huwelijk of als gevolg van het overlijden van (één van) zijn echtgenote^). .
Uitt hoofdstuk 4 blijkt dat de Caraïbsche vrouw de benodigdheden voor de huishoudingg niet als huwelijksgift verkrijgt, maar dat zij worden aangeschaft nadat het
huwelijkk gesloten is. De daarvoor gedane uitgaven zijn te beschouwen als kosten
vann de huishouding die door de man gedragen moeten worden. Kleding en sieradenn die een man aan zijn vrouw geeft worden haar eigendom. Verder doet het Caraïbschee huwelijk geen gemeenschap van goederen ontstaan. Ingeval namelijk het
huwelijkk door echtscheiding zou worden ontbonden, worden de goederen ook
niett gedeeld. Bij echtscheiding is de "schuldvraag'" van belang. De partij die de
schuldigee is (lees: de ene partner heeft verlaten) moet alles, met uitzondering van depersoonlijkee spullen achterlaten en vertrekken. Betreft het een vrouw die in haar
dorpp woonde en een andere man neemt, dan vertrekt zij meestal met achterlating
vann alles naar het dorp van de nieuwe man. Het huishouden en de kinderen die zij
achterlaatt worden door haar familie verzorgd. Vaak is het haar zuster die haar rol
overneemt,, daar het toegestaan is dat een Caraïbsche man seksuele betrekkingen
mett de zus van zi|n vrouw onderhoudt. Woonde deze vrouw in het dorp van haar
mann en kiest zij een andere partner, dan moet zij eveneens met slechts haar per-
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soonlijkee eigendommen vertrekken. De kinderen worden in een dergelijk geval
naarr het dor].") van de vrouw gebracht en door haar moeder ot zuster verder opgevoed.. De man kan in een dergelijk geval de zuster van zijn ex-vrouw tot vrouw
kiezen,, die het huishouden dat achtergelaten is, dan overneemt. Kiest een man ervoorr om de relatie met de vrouw stop te zetten, dan bezoekt hij haar niet meer en
laatt verder alle roerende goederen voor haar. inclusiet de roerende goederen die
zijnn eigendom waren, maar in haar hut lagen.
Indienn het huwelijk door overlijden beëindigd wordt, dan is de woonplaats van de
echtgenotenn na de huwelijkssluiting en het feit of zij al dan niet kinderen gehad
hebbenn \\\n groot belang bij de bepaling van de erfgenamen. Zijn er kinderen dan
ervenn echtgenoten in principe wel van elkaar. Zijn er geen kinderen dan erft de
vrouww over het algemeen van de man. daar het regel is dat de vrouw in haar dorp
blijftt wonen. De man erft om dezelfde reden over het algemeen niet van de vrouw.
Hett blijkt dus dat de vermogensrechtelijke positie van de langstlevende Caraïbsche
echtgenoott noch door het huwelijk, noch door overlijden beïnvloed wordt.
H o e w e ll de Caraïben bij het onderzoek aangegeven hebben dat zij pnvé-vemiogen
hebben,, kom ik tot de conclusie dat dit privé-vermogen gemeenschapsbezit is. De
gemeenschapp waartoe dit vermogen behoort, is aan verandering onderhevig: het is
otot het gezin waaruit de vrouw komt, ingeval de echtgenoten in het dorp van de
vrouww wonen of het nieuwe gein dat man en vrouw gesticht hebben, ot het gezin
waarr de man toe behoort indien er uit het huwelijk geen kinderen geboren zijn en
hett echtpaar in het dorp van de man woont. Van erfrecht in de eigenlijke zin des
woords,, is er vanuit deze visie dan geen sprake.
Inn hoofdstuk 5, waarin de positie van de langstlevende echtgenoot tegen de achtergrondd van het huwelijksvermogens- en erfrecht in Suriname wordt behandeld komenn tevens de verschillen tussen het Surinaams en Nederlands huwelijksvermogens-- en erfrecht aan de orde. Ook wordt in dit hoofdstuk gekeken naar de positie
vann de langstlevende echtgenoot in het Nederlands erfrecht en naar de factoren die
dee positie van de langstlevende echtgenoot in het Nederlands erfrecht beïnvloed
hebben. .
A n n oo 2<i(l5 is er in Suriname wettelijk sprake van gelijkheid van man en vrouw op
voornoemd ee vlakken. De regels van het Surinaams huwelijksvermogens- en erfrechtt gelden dus gelijkelijk voor zowel de man als cie vrouw. Het huwelijksgoederenregimee dat voor de meeste huwelijken in Suriname geldt is de algehele gemeenschapp van goederen. Tevens behoren tot de eerste groep van erfgenamen in het
Surinaamss erfrecht de bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn en de echtgenoot. .
Dee langstlevende echtgenoot wordt voor zover het betreft de nalatenschap van de
vooroverledenn echtgenoot met een kind win de overledene wordt gelijkgesteld.
O o kk biedt de Surinaamse wet verschillende mogelijkheden om de langstlevende
echtgenoott door middel van een testamentaire making verzorgd achter te laten
waarbijj het vruchtgebruiktestament m Suriname het meest gebruikte model ter nakomingg van de verzorgingsverphchting ten behoeve van de langstlevende is. Als
afsluitingg van dit hoofdstuk wordt geconcludeerd dat in Suriname in tegenstelling
tott in Nederland de behoefte aan een ouderlijke boedelverdeling als wettelijk stelsel
(nog)) gering is, omdat zowel degenen die het testament moeten opmaken als dege-
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nenn voor wie het testament bestemd is, geen behoefte hebben aan een verder gaandee wettelijke voorziening m de verzorgingsbehoefte van de langstlevende dan het
vruchtgebruikertestament. .
Inn hoofdstuk 6 wordt de vermogensrechtelijke positie van de langstlevende Marron-echtgenoott vergeleken met de vermogensrechtelijke positie van de langstlevendee Caraïbsche echtgenoot. Ingegaan wordt op de algemene overeenkomsten,
dee overeenkomsten in het huwelijksvermogens- en erfrecht. De algemene en erfrechtelijkee verschillen tussen de twee stelsels komen hierna aan de orde.
Dee grootste overeenkomst tussen de positie van de langstlevende echtgenoot bij de
Marronss en de Caraïben is het feit dat in beide stelsels vanuit de groep gedacht
wordt.. Het onroerend goed is groepsbezit, het vermogen moet binnen de groep
waarr men toe behoort blijven, de groep waar een lid toe behoort, moet voor dat
lidd zorg dragen. Deze zelfde groepsgcdachte zorgt tevens voor het grootste verschil.
Bijj de Caraïben behoort, zoals uit mijn onderzoek gebleken, alle vermogen aan de
groepp toe. Hierdoor is er geen sprake van huwelijksvermogens- of erfrecht in de
eigenlijkee zin des woords. Doordat de Caraïben traditioneel geen privé-vcrmogen
hebben,, ontbreekt het gemeenschappelijk uitgangspunt en is een dieper gaande
vergelijkingg van deze twee stelsels met mogelijk.
Hoofdstukk 7 geeft de vergelijking weer van de positie van de langstlevende Marron-echtgenoott met de positie van de langstlevende Surinaamse echtgenoot. Ook
hierr komen eerst de overeenkomsten en verschillen in het huwelijksvermogensrechtt aan de beurt, waarna de overeenkomsten en verschillen op het erfrechtelijk
vlakk volgen. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een artikelsgewijze erfrechtelijke
vergelijkingg van het Marron- met het Surinaams erfrecht.
Alss we de vergelijking van de vermogensrechtelijke positie van de langstlevende
Marronn echtgenoot met de vermogensrechtelijke positie van de langstlevende Surinaamsee echtgenoot overzien, merken we dat het huwelijk met de andere echtgenoott en het overlijden van die echtgenoot bij de Marrons een te verwaarlozen invloedd op de vermogensrechtelijke positie van de langstlevende echtgenoot hebben.
Hett huwelijk en overlijden hebben op de vermogensrechtelijke positie van de Surinaamsee (langstlevende) echtgenoot wel een behoorlijke invloed daar bij het huwelijkk over het algemeen het vermogen van beide echtgenoten tezamen een gemeenschappelijkk vermogen wordt waar beiden evenveel recht op hebben en vanwegee het feit dat de Surinaamse langstlevende echtgenoot een kindsdeel erft van de
nalatenschapp van de andere echtgenoot en de inboedel van de gezamenlijke w o ningg tot zich mag nemen.
Hoofdstukk (S en {) geven waar mogelijk verklaringen van achtereenvolgens de in
hoofdstukk 6 en 7 gevonden overeenkomsten en verschillen in de vergelijking van
hett huwelijksvermogens- en erfrecht van de Marrons met het huwelijksvermogensenn erfrecht van de Caraïben en het in Suriname geldend recht.
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Inn hoofdstuk 8 heb ik bij het zoeken naar een verklaring van de verschillen en
overeenkomstenn tussen het Marron- en Caraïbsch erfrecht moeten constateren dat
dee uitgangspunten van het recht bij de Marrons en de Caraïben ver uit elkaar liggenn en dat het geven van de juiste verklaring voor de verschillen en overeenkomstenn bij de Marrons en Caraïben niet valt binnen het terrein van dit onderzoek en
derhalvee niet verder uitgewerkt kan worden.
Hett grootste verschil dat in hoofdstuk 7 tussen de positie van de langstlevende
Marronn echtgenoot en de positie van de langstlevende Surinaamse echtgenoot naar
vorenn komt, is het reit dat er door het huwelijk geen gemeenschap van goederen
tussenn Marron echtgenoten ontstaat, terwijl dat tussen Surinaamse echtgenoten
overr het algemeen wel het geval is en het feit dat de echtgenoten in het Marronerfrechtt niet van elkaar erven, terwijl de echtgenoten in het Surinaams erfrecht
overr het algemeen wel erfgenamen van elkaar zijn. De verklaringen voor deze verschillenn welke in hoofdstuk 9 gegeven worden, liggen in het feit dat de Marronmann en -vrouw over het algemeen niet samenwonen en in het gegeven dat in het
Marron-erfrechtt het beginsel van bloedverwantschap niet verbroken is. Hierdoor
ervenn slechts de bloedverwanten en niet de echtgenoot die geen bloedverwant is.
Inn hoofdstuk 10 volgt er tenslotte een evaluatie van de gevonden overeenkomsten
enn verschillen, waarbij het meest opvallende verschil, het feit dat vrouwen in het
Marronn rechtssysteem anders behandeld worden dan mannen, bekeken wordt. Ingegaann wordt op discriminatie op grond van het geslacht, gelijkheid en de ontwikkelingg van het gelijkheidsbegrip in West-Europa en bij de in stamverband levenden.. Gekomen is tot het inzicht dat toepassing van noch het Westerse gelijkheidsbegripp noch het gelijkheidsbegrip van in stam verband levenden gepast is om na te
gaann of er in de Marron maatschappij sprake is van discriminatie op grond van het
geslacht.. In de Marron maatschappij leeft de gedachte over een ongerechtvaardigd
onderscheidd op grond van het geslacht met. Er kan mijns inziens pas gewerkt wordenn aan vererlening van een ongerechtvaardigde ongelijkheid als de maatschappij
zichh ervan bewust is dat die onrechtvaardigheid er is. In de Marron maatschappij
moett het proces van bewustwording eerst op gang komen voordat overgegaan kan
wordenn tot het wegwerken van een eventueel ongerechtvaardigd onderscheid op
grondd van het geslacht.
Hett proefschrift wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen waarin richtlijnenn worden aangereikt om te geraken tot een duidelijke afbakening van de gebiedenn waarin het Marron-erfrecht geldt. Tevens zijn er conflictregels aangegeven ingevall er sprake zou zijn van een botsing tussen het Marron-recht en het Surinaams
recht.. Deze aanbevelingen hebben de bedoeling om te leiden tot behoud van het
traditionelee Marron-erfrecht en verkleining van de kans dat dit recht in verdrukkingg raakt door de regels van het Surinaams recht.
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Summary y
Acc the onset ot the study about the position of the surviving spouse under Maroon
successionn law, it became clear that there were no written records ot the mam aspectss ot this particular succession law system. There were also no records tor the
systemm ot succession law tor the Caribs, which the Maroon system could be comparedd with. For this reason, first the main points of the two abovenientioned tribal
systemss were documented. This was done by means of interviews.
Startingg point of the comparison of these three systems was the fact that some basic
conceptss regarding matrimonial and succession law have the same meaning in all
threee groups ( see chapter 3 paragraph 2). In conducting a comparative study of the
positionn ot the surviving spouse under Maroon succession law with the position of
thee surviving spouses under both Caribs succession law and under Surinamese successionn rules, the presumption had been that the two systems of succession law of
thee tribal peoples would have more in common with one another than would be
thee case with the system of the Maroons and the system according to Surinamese
law. .
Surprisingly,, however, the position of the surviving spouse under the Maroon successionn law system showed more grounds for comparison with the position of the
survivingg spouse under Surinamese succession law. There is a considerable differencee between the underlying ideas of the succession law systems of the Maroons
andd the Caribs. At the end of each chapter more thorough conclusions have been
drawn.. Because of that a brief summary of the following chapters will be given.
Chapterr 1 deals with the question of characterizing the Maroons of Surinam: who
theyy are, h o w did the tribes come into existence, the composition of the Maroon
communityy and how justice is found. The chapter also discusses methods of finding
justicee among the Caribs.
Thenn follows a description of the several stages of the field research such as the preresearch,, the interviews and the processing the information that was obtained.
Sincee finding justice in both groups is primarily done by men, an effort was made
too interview the women as well in order to establish whether the law applies in
practicee as well.
Chapterr 2 deals with the relationship between Maroon succession law and the Surinamesee legal system. The content and application of the contracts closed in the
18"" century between the central government and the Maroons are discussed. The
sourcess ot Surinamese law and the relationship between these sources and Maroon
successionn law arc also amply discussed, as is the relationship between Maroon successionn law and international treaties to which Suriname is a party. The human
rightss of the Maroons and the enforcement of these rights are also touched upon.
II have come to the conclusion that several economic, social and cultural rights of
thee Maroons are being violated.
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Intcrnacion.ill courts arc involved in the enforcement ot these human rights. In the
Awass Tingni versus Nicaragua case, the Inter-American Court for Human Rights
hadd already decided that joint property, as the indigenous people k n o w it. is a specificc torni ot property. This decision was confirmed bv the Court in the Moiwana
villagee versus Suriname case in 2<H>5. In the Alocboetoc case, Suriname was condemnedd by the Court to pay compensation to the victims.
Chapterss 3, 4 and 5 provide a description of the position of the surviving spouse
againstt the background ot matrimonial property and succession under respectively
Maroonn law, Can b law and under the Surinamese legal system. The mam aspects
ott matrimonial property law are discussed, as are the foundations of the right of
succession,, hereditary succession, the division ot the estate and the position of the
survivingg spouse concerning property law aspects of respectively the Maroons, the
Caribss and under the Surinamese legal system.
T h ee most notable finding in chapter 3 is the fact that the surviving Maroon spouse
iss traditionally not eligible to any part of the estate. Since the Maroon-man and the
Maroon-womann do not live together, the death ot one of the spouses seldom gives
risee to questions about whom the property belonged to and identifying the heirs of
thee deceased. It upon marriage, the man takes the woman to his village, after his
deathh the woman loses both the right of use of the land on which the hut stands
andd tit the land that the woman upon conclusion of the marriage had been allotted
forr agricultural purposes, since she derived her rights from her spouse.
T h ee holder of the right to use the land is the one to who's bee (family) the land belongs.. These rights of use, just as the right of usufruct, terminate by death of the
holder.. The gifts and other effects given to the woman either upon closing of or
duringg the marriage in general cause the Maroon woman's estate to increase. After
thee death of her husband her estate could decrease, depending on the village she
livess in and consequently, the place her plot is located at. T h e estate of the Maroon
man.. in contrast, does not increase as a result ot marriage or as the result ot the
deathh of (one ot) his wite (wives).
Chapterr 4 shows that the Carib woman does not receive necessary household items
ass wedding gitts, but that these items are obtained after the marriage has been concluded.. These objects are to be considered as household expenses that should be
bornee by the man. Clothing and jewellery that a man gives to his wife are hers.
Thee Carib marriage does not create a matrimonial estate: it the marriage were to be
dissolvedd by means ot a divorce, there is no division ot goods and properties. T h e
questionn ot culpability plavs an important role in a divorce. The party that is at fault
(thatt has deserted the other party) has to move and leave behind everything except
personall belongings. When it concerns a woman who lives in her own village and
noww takes another man. she usually leaves everything behind and moves to the villagee ot the new man. The household and the children she leaves behind are taken
caree ot by her family. It is often her sister that assumes her role, since it is allowed
torr a Carib Indian man to maintain sexual relations with his wife's sister.
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Iff the woman lives in the village ot the husband and she takes a new partner, in this
casee too, she must leave, taking only her personal belongings with her. T h e childrenn are then brought to the woman's village and are raised by the woman's sister
orr mother. The man can choose his wire's sister to be his wife and to take over the
household.. If it is the man w h o chooses to end the relationship with the woman,
hee stops visiting her and leaves her with all movable property, including items that
weree his but that were in the woman's hut.
Itt the marriage ends because of the decease ot one ot the partners, matters such as
thee place where the spouses lived during the marriage, or whether they had childrenn or not are very important in identifying the heirs. It they had children, spouses
mm principle do inherit from one another. If they had no children, the woman in
generall inherits from the man, because as a rule the woman stays in her own village.. For this same reason, the man generally does not inherit trom the woman. As
itt appears, the position of the surviving Carib Indian spouse is affected neither by
marriagee nor death.
Although,, during the study, the Caribs indicated that they do know private property,, I have come to the conclusion that this private property is in tact community
property.. The community the estate belongs to is rather fluid: it is either the
woman'ss family in case the spouses live in her village, or the new family that the
spousess created, or the man's family if the marriage remained childless and the couplee lives in the man's village. There is therefore no succession law in the true sense
off the word.
Inn chapter 5, in which the position of the surviving spouse is discussed against the
backgroundd ot matrimonial property law and succession law in the Surinamese legall system, also the differences between the Surinamese and the Dutch matrimonial
propertvv law and succession law systems are described. This chapter also includes
informationn on the position of the surviving spouse in Dutch succession law and
thee factors that have affected this position.
Surinamee currently knows a system of legal equality ot man and woman in the
aforementionedd fields. The rules for Surinamese matrimonial property law and successionn law govern therefore both man and woman equally. The matrimonial
propertvv system tor most marriages in Suriname is the joint property ot goods. The
firstt group of successors under Surinamese succession law is formed by the next-ofkinn in descending line and the spouse.
T h ee surviving spouse is equalled to a child when it comes to the estate ot a predeceasedd spouse. Surinamese law - tcstamentarv succession law - offers several possibilitiess to provide for the surviving spouse; the usufruct testament is the method
thatt is most frequently used in Suriname. At the end of this chapter the conclusion
iss drawn that, contrary to the Netherlands, Suriname has (yet) limited need for parentall distribution ot the estate, because both those who draft the will, as those
w h o mm the will is intended for. have no need tor a provision by law other than the
existingg usufruct testament.

\~\ \~\

SUMMARY Y

Inn chapter 6 rhc position ot the surviving Maroon spouse with regard to property
laww is compared to that ot the surviving Carib Indian spouse. Both the broad similaritiess and the specific similarities between matrimonial property law and successionn law are discussed, followed by the broad differences between the two systems
aree then discussed.
T h ee biggest similarity in the position ot the surviving Maroon spouse and that of
thee Carib spouse is that in both systems the community is important. Immovables
aree community property, goods should stay within the community, the community
shouldd provide for its members. This aspect also causes the main difference. With
thee Caribs, as becomes clear from mv research, all property belongs to the c o m m u nity.. As a result, there is no matrimonial property law or succession law in the true
sensee ot the word. Because the Caribs traditionally have no private property, there
iss no common basis between the two systems, which renders further in-depth
comparisonn of these two systems impossible.
Chapterr 7 shows the comparison ot the position ot the surviving Maroon spouse
withh that ot the surviving spouse under the Surinamese legal system. Again, the
similaritiess and the differences in matrimonial property law are first discussed, followedd by the similarities and differences in succession law. This chapter is concludedd with an article-bv-article comparison of Maroon and Surinamese succession
law. .
Inn comparing the position ot the surviving Maroon spouse with that ot the spouse
tinderr Surinamese law from a property law point of view, we see that for the Maroons,, neither marriage nor death ot the other spouse affect the estate ot the survivingg spouse. Marriage and death, however, do affect the estate of the spouse under
Surinamesee law. since upon marriage generally the estate ot both spouses becomes
jointt property, which both spouses are entitled to tor equal parts, and also because
off the fact that the surviving spouse under Surinamese law inherits a child's portion
tromm the estate ot the other spouse, and may appropriate the household furniture
andd effects of the joint residence.
Chapterss S and lJ, wherever possible, provide explanations tor the similarities and
differencess as found in chapters 6 and 7 in the comparison ot matrimonial property
laww and succession law between the Maroons, the Carib Indians and under Surinamesee law.
Whilee looking tor an explanation ot the differences
roonn and Carib succession law in chapter 8. I had to
pectss ot Maroon and Carib law are very tar apart and
tionn ot these differences and similarities does not tall
andd therefore cannot be further explored.

and similarities between Maconclude that fundamental asthat giving a correct explanawithin the scope ot this study

Thee main difference between the position ot the surviving Maroon spouse and that
ott the surviving spouse under the Surinamese legal system that is discussed in chapterr 7. is that marriage creates no joint property tor Maroon spouses but tor spouses
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underr Surinamese law it does, and that under Maroon succession law spouses do
nott inherit from one another but under the Surinamese legal system thev generally
do.. The explanations tor these differences are given in chapter lJ and lie in the fact
thatt the Maroon-man and woman generally do not live together and also that in
Maroonn succession law the principle of kinship remains intact, so only members of
thee kinship, where the spouse is no part ot are the inheritors.
Chapterr 1*1 gives an evaluation of the similarities and differences that were found,
wherebyy the most striking difference, namely the fact that women and men in the
Maroonn legal system are not treated in an equal way. is elaborated upon. Genderbasedd discrimination, equality and the development of the equality-concept in
Westernn Europe and among tribal people are discussed. The conclusion is that neitherr the Western nor the tribal equality-concept can be used in ascertaining
whetherr Maroon communities know gender-based discrimination. Within the Maroonn community, there exists no such thing as .\n unjust distinction based on gender.. In my opinion it is only possible to work on eliminating the unjust inequality
whenn the community realizes that there exists such an inequality. Within the Maroonn community the process or awareness should be started before elimination of a
unjustt gender-based distinction can be worked at.
Thee thesis is completed by the conclusions and recommendations that provide
guideliness for specific marked areas where Maroon law is enforced. Also conflict
ruless are proposed for the case of a collision of Maroon and Surinamese law. These
recommendationss are intended to safeguard traditional Maroon succession law
againstt the overwhelming impact of Sunnames legislative rules on Maroon law.
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Bijlagee 1: Woongebieden van de Inheemsen en Marrons in Suriname
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Bijlagee 2: Vragenlijst
Hett vermogen
O n d e rr vermogen wordt verstaan:
-- Werktuigen
-- Goederen, zoals levensmiddelen, potten en pannen, goud, geld, korjaal, buitenboordmotor: :
-- Recht op grond zodat niemand anders daar iets mee mag doen;
-- Recht om van een ander iets te vorderen, bijvoorbeeld dat hij goud ot geld
moett geven;

1.. Kan een lid van de gemeenschap eigen vermogen hebbenr
2.. Z o ja:

-----

Is daarbij de leeftijd van een persoon van belang?
Waaruit kan dat vermogen bestaan?
Van wie is de grond waarop de hut staat?
Van wie is de grond waarop geplant wordt?

3.. Bestaat er ook vermogen dat aan meerdere personen tezamen behoort? Zo ja,
welkk vermogen is dat?
4.. Andere opmerkingen met betrekking tot het vermogen:
Overlijden n
1.. Wat gebeurt er met iemands persoonlijk vermogen als hij overlijdt? Is daarbij de
leeftijdd van degene die overlijdt van belang?
2.. Als er een gemeenschappelijk vermogen is. wat gebeurt er dan met de rechten in
datt vermogen als iemand overlijdt?
3.. Kan iemand tijdens zijn leven bepalen wat er met zijn vermogen na zijn overlijdenn zal gebeuren? Z o ja. hoe moet hij dat doenr
4.. Zijn er na het overlijden van een lid van de gemeenschap personen die altijd een
aanspraakk hebben op zijn vermogen, ook al zou de overledene dat anders willen:
5.. Andere opmerkingen met betrekking tot het overlijden.
Huwelijk k
1.. liesraat m de gemeenschap de mogelijkheid van een blijvende formele band tussenn een man en een vrouw: Z o ja:
-- Hoe komt deze tot standr
-- Hoe wordt deze beëindigd?

(( ii i
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-- Heeft hij gevolgen voor het vermogen van een van hen?
-- Is hij van belang voor de vraag wie het vermogen van een van hen krijgt als
hijj ot zij komt te overlijden?
2.. Bestaat in de gemeenschap de mogelijkheid van een blijvende formele band tussenn een man en meer vrouwen? Zo ja:
-- Hoe komt deze tot stand?
-- Hoe wordt deze beëindigd?
-- Heeft hij gevolgen voor het vermogen van een van hen?
-- Is hij van belang voor de vraag wie het vermogen van een van hen krijgt als
hijj of zij komt te overlijden?
3.. Bestaat in de gemeenschap de mogelijkheid van een blijvende formele band tussenn een vrouw en meer mannen? Z o ja:
-- Hoe komt deze tot stand?
-- Hoe wordt deze beëindigd?
-- Heeft hij gevolgen voor het vermogen van een van hen?
-- Is hij van belang voor de vraag wie het vermogen van een van hen krijgt als
hijj ot zij komt te overlijden?

4.. Als de band tussen een man en vrouw tijdens hun leven wordt verbroken, moet
dee man daarna dan nog voor haar zorgen?
5.. Als de band tussen een man en vrouw tijdens hun leven wordt verbroken, moet
dee vrouw daarna dan nog voor hem zorgen?
6.. Als
wordtt
---

de band tussen een man en een vrouw door het overlijden van de man
verbroken, moeten bepaalde personen dan voor de vrouw zorgen?
Zo ja, wie zijn dat?
Heeft de vrouw dan bepaalde aanspraken op het vermogen van de man?

7.. Als
wordtt
---

de band tussen een man en een vrouw door het overlijden van de vrouw
verbroken, moeten bepaalde personen dan voor de man zorgen?
Zo ja. wie zijn dat?
Heeft de man dan bepaalde aanspraken op het vermogen van de vrouw?

Kinderen n
1.. Bestaat een erkende band tussen een kind en zijn moeder die het kind aanspraak
geeftt op:
-- verzorging door de moeder tot een bepaalde leeftijd?
-- recht op het vermogen van de moeder tijdens haar leven of na haar overlijden? ?
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2.. Bestaat een erkende band tussen een kind en zijn vader die het kind aanspraak
geeftt op:
-- verzorging door de vader tot een bepaalde leeftijd?
-- recht op het vermogen van de vader tijdens zijn leven ot na zijn overlijden?

Vindtt u dat de manier waarop traditioneel geërfd wordt moet veranderen?

Z o ,, ja hoe zou er dan geërfd moeten worden?

">m m
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Bijlagee 3 : D e r e s p o n d e n t e n
Dee grootste stam, de stam der Saramaccaners, bestaat uit de volgende lo: Matjau,
Nasi,, Langu, Awana, Abaisa. Biitu, Kwama, Dombi, Watambii, Papoto. Kasitu.
Paati-nêngë,, Fadaaki en Njanfaai.4'"'.
Tott het woongebied van de Saramaccaners behoren:
-- De Pikin Ho
-- D e Gaan- lio
-- De Mama Saana —Ho
-- Brokopondo
-- Deel van de Saramakka rivier.
Dee Gaaman zetelt te Asindo-opo aan de Pikm-Ho. 4 "

Lo o
1.. Matjau
2.. Nasi
3.. langu
4.. Awana
5.. Abaisa
6.. Biitu
7.. Kwama
8.. Dombi
9.. Watambii
10.. Papoto
11 1. Kasitu
12.. Paata
13.. Fadaaki
14.. Njanfaai

Kennerr 1
Adjako(ml) )
Abeltee (ml)
Kadosoee F. (ml)
Vann Dalen (ml)
Vantee (ml)
Aweime(ml) )
Sekamaii (vr)
Paulus(ml) )
Clyeti(ml) )
Tongikaloe(vr) )
Pansaa R.(ml)
Aketu(vr) )
Joycee (vr)
Asidee G. (ml)

Kennerr 2
Kennerr 3
Godfriedd (ml)
Emie(ml) )
Kadosoee D. (vr) Nanngii G (vr)
Patriciaa (vr)
Mana(vr) )
Sokee (ml)
Feinie(vr) )
Petrusii N. (ml)
Babe(ml) )
Zilje(ml) )
Klooss |. (ml)
Lifmie(vr) )
Bappaa H. (ml)
Alyhonse(ml) )

Dee een na grootste stam, de stam der Aucaners, was oorspronkelijk uit veertien lo
samengesteldd namelijk uit de Misidjan-lo, de Djoe-lo, de Koenpai-lo, de Pinasi-lo,
dee Beei-lo, de Dikan-lo, de Njanfai-lo. de Otoo-lo, dePedi-lo, de Ansoe-lo, de
Pataa-lo,, de Piika-lo, de Lebimousoe-lo, en de Lape-lo.4"N Heden ten dage zijn er
twaalff lo over. De leden van de Ansoe lo en de Lape lo zijn intussen uitgestorven.4"" "
Tott het woongebied van de Aucaners worden gerekend:

4 ::

"

Schuiten 1W2. p. 33.
Rikosie 1WC. p. I !.
4 NN
'
Pakosie 1W2. p. 79.
4
'''' Interview niet dhr. K. Ravenberg. Aue.iner d.d. 22 oktober 2003. Pakosie gaf in eerder genoemdd hoek ( lu7(>, p. 22.j reeds aan dat de Lape lo nog int ongeveer In mensen bestond. Een
kindd behoort tot de lo van zijn moeder waardoor de kans bestaat dat een lo uitsterft als deze
weinigg vrouwen voortbrengt.
4 rr
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-- De Tapanahoni
--

De Beneden-Marowijne

--

Het Cotticagebied

--

De Sa ra kreek

--

Een deel van de C o m m e w i j n e n v i e r

Dee gaanman zetelt te Driitabiki aan de Tapanahonirivier/'"
K e n n e rr 1
A k o n t o ee M(vr)
G r a n tt F. (vr)
A b o t b ii T . (ml)

Lo o
1.. Djoe
2.. Piika
3.. Pataa
4.. Pinasi

K e n n e rr 2
Fontimm A(vr)

K e n n e rr 3
Kwasii M (vr)

Pücaa D . (ml)
Kanelii O.(vr)
Pinass D (vr.)

Pinass I ) . (ml)

D w m g ii W.(ml)

Misiedjann | (ml) Misiedjann
(ml) )

K e n n e rr 4

T o o yy W . ( ml)
B e l o n m a nn
K . Matodjaa W(vr)
(ml) )

5.. O t o o

h.h. Misidjan R a v e n b e r g g
K(ml) )
7.. Koenpai
8.. Njantai
9.. Beei
10.. Dikan

P o n i ee T.(ml)
Samii 1 (ml)

A d a mm (ml)
Palaa D.(ml)

M o f oo S.(vr)
A b m ii M . ( m l ) ,

Vann Uree F(ml)
13ala\van(mi) )

Caracass N.(ml)
11 1. Pedi
12..
Lebi- M o e s ee K(nil)
moitsoi' '

Jovee li.(inl)
Ann e te A (vr)

M a n k o e t ii
(ml) )

W

A

T a n oo L (ml)
Abenaa F.(vr)

Dee stam der P a r a m a c c a n e r s
T o tt het Paramaccaans gebied behoren:
--

het gebied gelegen tussen de Hernnnaval en Moisanti (een eiland in de Marowijnenvier)."" 1 1

Stamm der Matuarïers
K e n n e rr 2
Forsterr ('.(ml)

K e n n e rr 1
Asaitii M (vr)

T o tt het Matawaï gebied behoren:
-- de Boven Saramakkarivier

K e n n e rr 1

K e n n e rr 2

K e n n e rr 3

Elamm E(nil)

G a d d e nn Bfinl)

H o u t h a k k e rr N.(vrj

P.ikosicc l ' ^ 2 . p. 7,S-7'J.
P.lkoMCC 1'J'P. p. 1{>.

2(i4 4

K e n n e rr 4
E m a n u e ll V.(vr)
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Stamm der Aluku's
Dee Aluku's wonen grotendeels in Frans-Guyana. Bij de Fransen staan ze bekend als
Boni's,, genoemd naar een van hun vroegere leiders. Een deel woont aan de Lawanvier.. De Aluku's hebben niet hun eigen gaanian. Volgens hun structuur is de
gaanmann van de Boni's ook hun gaaman. Aan het hoofd van de Aluku's die in Surinamee woonachtig zijn staat een ede kabiten, die zetelt aan de Lawanvier/" 2
Kennerr ]
Bomoo A(ml)

Kennerr 2
Mamaii D.(vr)

Stamm der Kwinti's
T o tt het Kwintigebied behoort:
Dee Coppenamerivier. De Kwintie hebben niet hun eigen gaanian. Hun stamgebied
valtt onder de jurisdictie van de gaanman van de Matawai. r "' :i
Kennerr 1
Timmerr K.(ml)

-- Pukosie 1W2. p. 7'J-SH.
Kikosie 1W2. p. KO.

, ;;

Kennerr 2
Jonathann J. (vr)
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