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Hoofdstukk 3 
Dee positie van de langstlevende echtgenoot tegen de achter-
grondd van het huwel i jksvermogens- en erfrecht bij de Marrons 

§§ 1 INLEIDIN G 

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. De 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 NBW 
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 alge-
meenn de vermogensrechtelijke positie van personen sterk beïnvloeden zijn het hu-
welijkk en de erfopvolging. De 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 langstle-
vendee 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 langstle-
vendee echtgenoot gepresenteerd. Deze beschrijving vindt plaats vanuit respectieve-
lij kk het Marron-, Caraïbsch en het Surinaams rechtsstelsel. 

§§ 2 BEGRIPSOMSCHRIJV ING 

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 huwelijksvermo-
gens-- 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 ĥ 1VKN. p. 7-(). 
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HOOFDSTUKK 3 

Hecc vermogen dat overgaat, heet de nalatenschap; de personen op wie de nalaten-
schapp overgaat de erfgenamen.' Erfrecht wordt omschreven als het (vermogens-
)rechtt van overleden personen.' s In alle genoemde systemen is de basis van de erf-
opvolgingg de bloedverwantschap tussen de erflater en de erfopvolgers. 

B.B. Verwantschap 

Bloedverwantschapp is de betrekking tussen personen, die de een van de ander at-
stammenn dan wel een gemene stamvader of stammoeder hebben. ' De erfopvol-
gingg bij versterf berust zoals eerder gezegd in de eerste plaats op de bloedverwant-
schapp tussen de erflater en zijn erfgenamen. Verwantschap berust op biologische 
relatiess tussen mensen enerzijds en op de sociale en culturele erkenning van die re-
latiess anderzijds.11"" Aan verwantschapsrelaties ligt een aantal basisprincipes ten 
grondslag.. De fundamentele bouwsteen van verwantschap is de relatie moeder-
kind(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 

~~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 
1788 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 2002̂  p. 29. 
s""  Kloos 1995. p. 4. 

T T 
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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 reke-
ningg 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 vader-
schapp betreft kan hebben, is een seksueel exclusieve relatie met een vrouw, die 
vaakk met de term huwelijk wordt aangeduid.ISl Het huwelijk wordt daarom be-
schrevenn 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 Nederlan-
derr 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 & Gokkd ITO), p. 214. 

^^ Kloos |W5. p. 45-4(). 
s44 Kloos IW. Ï , p. 2IS. 
-ss 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 waarde-
ringg 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 so-
ciologenn 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 Zo 
zijnn er aan de (vermogensrechtelijke) positie van langstlevende echtgenoot rechten 
enn verplichtingen verbonden die verder in dit proefschrift uitgewerkt zullen wor-
den. . 

§§ 3 DE HOOFDLIJNEN VAN HET HUWELIJKSVERMOGENNRECH I HIJ DE 

M A R R O NS 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 gemeen-
schapp 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 ge-
trouwdd mag zijn.|ss 

Voordatt het eerste huwelijk van een Marron-man tot stand komt, moet hi] zijn be-
langstellingg 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 geïnteres-
seerdd 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, ma-
kenn 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 toestem-
mingg voor het huwelijk door als het een meisje betreft dat nog niet eerder gehuwd 
iss geweest, haar "pangi", v ' te geven. Betreft het een vrouw die reeds gehuwd is 
geweest,, dan blijf t 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 

~~ IV |ager <S. Mok \{)')4. \\ 126. 
v""  I V j a g e rs 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 oom 
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 toestem-
mingg 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 ant-
woordt,, dan is de verzoening tot stand gekomen. De vrouwen moeten elkaar om-
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 twee-
dee 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 om-
standerss na enige tijd uit elkaar worden gehaald. Na de vechtpartij wordt ze opge-
dragenn 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 verplich-
tingg van de Marron-man om zijn vrouw(en) bij de totstandkoming van het huwe-
lij kk 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. 
Blijf tt 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. Ook 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 aange-
haald.. 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 ech-
terr 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 be-
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 ver-
mogenn 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 C . R O N D S L A C LN VA N HL T M A R R O N - L R H R L C HT 

.. 1. Algemene kenmerken van matrilineaire afstamming 

Ui tt 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 ma-
trilineairee afstamming gehanteerd: de plaats van het individu in de atstaminingslijn 

Verteldd door f. (ir.i.ind-Cïalloii en door K. Ravenbeni 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 verwantschaps-
groepp verschillen. 

Hett belangrijkste verschil in de rol van man en vrouw bij de matrilineaire afstam-
mingg 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 kinde-
ren)) 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 matri-
lineairee 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 matrilineai-
ree afstammingsgroepen. Als de man met de vrouw trouwt, gaan zij niet tot eikaars 
afstammingsgroepenn behoren. Het kmd wordt eveneens niet tot zowel de afstam-
mingsgroepp 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 af-
stammingsgroepp van zijn moeder. Het kind dient namelijk het gezag van zijn moe-
derss broer boven het gezag van zijn vader te stellen. In matrilineaire afstammings-
groepenn 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 over-
genomenn 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 af-
stammingsgroepen.. Vrouwen kunnen in matrilineaire afstammingsgroepen de plaats 
diee zij aan hun afstammelingen in de moederlijke lij n geven, niet vervangen dooi-
dee 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 no-
digg om alvorens over te gaan tot de erfopvolging zelf de wijze van afstamming bij 
dee Marrons kort te belichten. 

Figuurr  2: 

£—^£—  ̂ man 

^-^^ vrouw 

11 moeder kind(eren) 

B.B. De afstammingsrelatie moeder - kind in hel Marronrecht 

Dee afstammingsrelatie tussen moeder en kind wordt bij de Marrons biologisch be-
paald:: 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 be-
paaldee bee (daaronder wordt verstaan: zij die een gemeenschappelijke overgroot-
moederr 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 rechts-
vermoeden:: 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 be-
slissend.. 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 vrouw-
enn haar familie zelf voor het kind zorgen. Lijk t 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 blijk t dat hij het kind accep-
teertt als zijn kind dan wordt de band tussen vader en kind door middel van een ce-
remoniee bevestigd. Officieel heeft de afstammingsrelatie tussen het kind en de eer-
stee 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 mo-
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 ge-
daann 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 vermeen-
dee 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 zo-
alss 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 gebruike-
lijk ee 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 bij -
zijnn van twee getuigen bepaald heeft dat een aantal goederen na zijn dood een be-
paaldee 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 ui-
terstee 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 

Omm 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. Op 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. 

Zi jj  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 het-
geenn nog met geleverd is, te vorderen. Er zijn verschillende redenen voor dit uit-
gangspuntt 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 Mar-
ronss 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 heb-
benn 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 Su-
rinaamss 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 bos-
complexen.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 aanmer-
king.. 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 gerechtig-
heidd 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 bestuurs-
functies,, 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 ie-
mandd van een ander segment, van een andere bee, dan de overledene. De verkla-
ringg hiervoor is dat op deze wijze alle segmenten van de lineage om beurten profi-
terenn van het aanzien en de voordelen van deze functie.2"" ' De vererving en opvol-
gingg 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 afgeslo-
tenn 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 nala-
tenschapp betreft. Deze oudste broer van de erflater heeft erfrechtelijk een bijzonde-
ree 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 begrafenisplechtighe-
denn te organiseren. 
Dee familieraad is een vergadering van de oudste mannen van alle betrokken fami-
lies.""'' De oudste broer van de overledene heeft in deze vergadering over het alge-
meenn 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 on-
verdeeldheidd na het overlijden van de erflater, de goederen gaan over op het mo-
mentt waarop de erflater komt te overlijden; er is geen opvolging van rechtsmo-
meuten,, 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 oud-oom bijvoorbeeld) hierover hun 
beklagg doen. Deze kan de jongere in rang dan aanspreken op het feit dat hij de erf-
genamenn iets onthoudt wat hen toekomt. 

-- Ingeval de oudste broer van de Marron erflater ook nadat hij aangesproken is, 
onwilli gg is om aan de erfgenamen hun deel uit te keren, dan worden de erfgena-
menn 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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§66 DE "VERDELING" 

A.A. De erfgenamen in her Marron-erfrecht 

Inn de meeste gevallen vindt door de oudste broer van de Marron erflater "verde-
ling""  van de nalatenschap plaats. Om aan te geven hoe de "verdeling" geschiedt, is 
hett nodig opnieuw te kijken naar figuur 1, die de onderverdeling van de stam aan-
geeft.. De "verdeling" wordt daarna aan de hand van genealogie toegelicht: een vi-
suelee 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 verwan-

tenn af te korten ( Vader= Va, Moeder=Mo. Broer=Br, Zuster=Zu, Zoon = Zo, 
Dochter=Do).. Tante= MoZu ofVaZu.207 

Figuurr  1: 

Stamm der Aucaxiers 

bb 1 

Bijj  de bepaling van de erfgenamen werken de Marrons volgens de volgende hoofd-
lijnen: : 

1.. Alleen bloedverwanten van moederszijde, zij die tot dezelfde bee behoren, wor-
denn tot de nalatenschap geroepen; 
Dee Marrons kennen het begrip "bee" oftewel "mensen van de buik" om de bloed-
verwantschapp aan te geven. Hiermee worden de nakomelingen aangeduid die de-
zelfdee 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: 

Ó14 4 I I 

00 6 AT Ó8 A * 

OIOO A n 012 A 13 

Ó I Ö Ö 

Indienn een man komt te overlijden, erven de kinderen van zijn zusters van moe-
derszijde,, 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. Zij n 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: 

Ó 1 4 4 

10 0 

Ön Ön 

f~E E ó ó 

ÓÓ 22 A 23 Ó 

1 1 
1 1 
A 2 2 

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. 
Di tt 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: 

Ói< < 
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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: 

£ £ 
17 7 ÏTT 1,, 

l i ll  &2 k 13 O" A15 O16 A17 

TT T 0 0 O 0 
OO is A is O* A^i O22 A21 O24 A25 

00 0 0 0 

Dee eerste-, tweede- en derdegraads verwanten sluiten de andere verwanten tot de 
zesdee graad uit. Zij komen pas in aanmerking als. volgens de westerse berekenin-
gen,, de eerste-, tweede- en derdegraads verwanten er niet zijn. In het Marron-
erfrechtt zijn de eerste, tweede en derdegraads verwanten namelijk aan elkaar gelijk-
gesteld.. 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 ver-
deeldd 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 ge-
roepen,, 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 le-
denn 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 moe-
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 langstle-
vendee Marron-echtgenoot te weten: de rouwpenode 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 rouwperio-
de,, 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" ge-
noemdd wordt. Daarna houdt die verantwoordelijkheid van de familie \\\n de over-
ledenee op en moet hij zij terugkeren naar zijn/haar familie. Hij/Zi j is dan ook vrij 
omm een andere partner te kiezen. 

M l l 
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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 erf-
genaamm 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 an-
dere:: 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 over-
ledenn is (zoals het koken voor de man), worden door zijn andere vrouw(en) over-
genomen.. 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 overlij-
denn 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 in-
stantiee met het bewerken van de grond. Blijf t zij zonder partner en is zij nog be-
trekkelijkk 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. 

Woondee 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-

(.1 1 



HoOhDSÏÏ  L'K 3 

latcnschapp rot zich neemt en onder zijn familie "verdeelt". Opgemerkt moet wor-
denn dat indien een man vaak bij een vrouw blijf t 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. 

Ui tt 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 bloedver-
wantschaprelatiee 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 vol-
doet.. De verzorgingsplicht van de vader in de Marrongemeenschap zie ik daarom 
alss een natuurlijke verbintenis omdat zij rechtens niet afdwingbaar is. De afstam-
mingg van het kind ingeval het de vader betreft, heeft ook geen invloed op de bepa-
lingg 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. De-
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 ver-
krijgt.. Voor deze verdeling die na de rouwperiode plaatsvindt, komen in aanmer-
kingg 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, be-
horenn 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 Mar-
ron-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 meegeno-
menn naar zi]n dorp dan vervallen na de dood van de Marron-man haar gebruiks-
rechtenn 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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VANN HET HUWELIJKSVERMOGENS- EN ERFRECHT BIJ DE MARRONS 

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 zor-
genn er over het algemeen voor dat er een aanwas van het vermogen van de Mar-
ron-vrouww plaatsvindt. Na het overlijden van haar echtgenoot kan haar vermogen 
afnemen,, afhankelijk van het dorp waar zij woont en daarmee samenhangend de 
plaatss waar haar kostgrond gelegen is. De vermogensrechtelijke positie van de Mar-
ron-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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