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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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IV Groot 1 V/4, p. f./. ( W i n d i c IW2. p. 1^5.
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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-

SS
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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".

--""

in n

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.

V O O R O N D E R Z O E KK F.N D A I AVI.R/.AMLI I \ G

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>.
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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,

"in n

V O O R O N D E R Z O E KK EN DATAVERZAMEI INC;

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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