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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 po-
sitiee van de langstlevende in het Caraïbsch en het Surinaams erfrecht". 

Dee Marrons hebben eeuwenlang afgezonderd m het binnenland van Suriname ge-
woond.. Zij hebben een matrilineair erfrechtelijk systeem dat anders is dan het 
communee erfrechtelijk systeem dat in Suriname geldt. De afzondering van de Mar-
ronss 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 stuw-
meerr verschafte velen van de Marrons gedurende enkele jaren werk tegen een re-
delijkee 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 naai-
werk,, toenam.' In Paramaribo kwamen de Marrons in aanraking met en werden 
beïnvloedd door de andere, wettelijk geldende wijze van afstamming en overerving. 
Di tt 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 in-
teressantt 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 belang-
rijk ee 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 Mar-
ronss 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 Wcishcr̂  \(> <<.  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 Suri-
iKimc""  statistisch gezien langer leven dan mannen en de leeftijd waarop de Suri-
naamsee 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 bedoe-
lingg van verschillende beleidsmakers ligt om deze achtergestelde positie weg te 
werken; ; 

Hett eveneens in de bedoeling van de Surinaamse wetgever ligt om veranderin-
genn 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 commune Surinaams erfrecht bestaat, is onderdeel 
vann deze maatschappelijke realiteit. Onderzoek en vastlegging van de maat-
schappelijkee 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 proef-
schriftt een rechtsvergelijking plaats van de positie van de langstlevende echtgenoot 
inn het Marron-erfrecht met de positie van de langstlevende in het Surinaams erf-
rechtt en het erfrecht van de Caraïben. De rechtsvergelijking is hier een methode 
vann juridisch onderzoek waarin onderdelen van twee of meer rechtstelsels op sys-
tematischee 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 langst-
levendee echtgenoot m het Marron-erfrecht met de positie van de langstlevende 
echtgenoott in het Surinaams erfrecht voor de hand: het woongebied van de Mar-
ronss behoort tot het grondgebied van Suriname. 

Consideranss van de I.L.O. Conventie no. I(VJ inzake het behoud en de participatie van in-
heemsenn 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 Surina-
mee 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 ge-

organiseerdd 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 Mar-
ron-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 leef-
gemeenschappen,, zoals door verschillende schrijvers" is verondersteld. De litera-
tuurr betreffende de relatie tussen de technologische ontwikkeling en ontwikkelin-
genn 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 Marron-
ertreehtt 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 cri-
terium.. Zij bewonen het binnenland van Suriname samen met de Marrons (zie bij -
lagee 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 omstan-
dighedenn 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 wij -
zee dit vergelijkend onderzoek op de juiste manier gedaan kon worden. De grote 
lij nn van het rechtsvergelijkend onderzoek bestaat uit het vooronderzoek, de be-
schrijvendee en analytische fase, de vergelijking, een verklaring van de gevonden 
overeenkomstenn en verschillen en een evaluatie van de gevonden resultaten.'' Kij -
kenn we naar voornoemde tasen van het rechtsvergelijkend onderzoek dan zien we 
datt bij het vooronderzoek van de rechtsvergelijking de onderwerpen en de recht-
stelselss 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. p. 
37-43. . 

-- Ghnnire 1W3. p. l). 
'  Oderkerk IWM. p. 5-6. 
44 Kokkini-Litndou II IWS.p. 14C. 
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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 deel-
vraagg het benodigde materiaal in elk van de gekozen rechtsstelsel verzameld moe-
tenn worden op grond waarvan het antwoord op de deelvraag moet worden gevon-
den.. 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. 
Omm 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. Reden waarom het Suri-
naamss en het Caraïbsch erfrecht tegen het Marron-erfrecht afgezet worden. Een 
anderee reden voor het hanteren van het Marron-erfrecht als maatstaf bij de verge-
lijkin gg is het feit dat onderzoek en vastlegging van het Marron-erfrecht vanwege 
eerderr genoemde redenen een belangrijk doel van het onderzoek is geweest. Ver-
derr is bekend dat het Marron-erfrecht, in tegenstelling tot het Surinaams en Cara-
ïbschh 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, respec-
tievelijkk 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 theorievor-
mingg 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 ge-
zegdd een evaluatie van de gevonden resultaten. Deze evaluatie hoeft niet nood-

Kokkini-Iatridouu II ]<MS. p. I 4C>- 154. 
Kokkini-Iatndouu II Î 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 onder-
zoekk met een praktisch en onderzoek met een theoretisch doel. Met een praktisch 
doell  wordt bijvoorbeeld bedoeld verbetering van eigen recht, unificatie of harmo-
nisatie.. 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 verschil-
lendee rechtsstelsels identiek of gelijksoortig zijn; 

2.. Gevallen waarin het waardeoordeel zinvol is. Het waardeoordeel is in twee ge-
vallenn zinvol: 

Wanneerr de praktische resultaten van de gegeven oplossingen in de verschillen-
dee rechtsstelsels, alsmede hun waarden identiek of gelijksoortig zijn; 
Wanneerr de waarden tussen de verschillende rechtsstelsels weliswaar niet over-
eenkomenn 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 zin-
voll  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. Op de traditionele rechts-
gebiedenn 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 waarde-
oordeell  komt neer op kritiek van het systeem.|s 

Hett Marron-erfrecht. het Caraïbsch en Surinaams erfrecht behoren tot verschil-
lendee rechtsstelsels van verschillende cultuurkringen met verschillende tradities en 
verschillendee maatschappelijke structuren. Op 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. Rechts-
vergelijkingg 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 . i t r idou l'JN.S, p. 5<V57. 
Kokkini-ki trulo uu I l'JSS. p. 1~"'-I_S. 
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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 rechtsverge-
lijkin gg een grote rol daar aan de hand van de rechtsvergelijking nagegaan kan wor-
denn ot voldoende grondslag voor eenmaking aanwezig is, ot eventuele gemeen-
schappelijkee oplossingen bestaan die eenmaking kunnen bevorderen, dan wel ot 
bepaaldee oplossingen m vergelijking tot andere de voorkeur verdienen. In deze ge-
vallenn 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 onder-
zoek.. Dit kan leiden tot inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen rechtsstel-
selss 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 causa-
lee waarheden.: | Hoe de logische relatie tussen waardeoordelen en normatieve oor-
delenn precies geanalyseerd moet worden, wordt in het midden gelaten. De normen 
diee als uitgangspunt voor het normatief oordeel dienen, zijn de rechtsregels die gel-
dendd 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 be-
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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