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Hoofdstukk 4 
Dee positie van de langstlevende echtgenoot tegen de achter-
grondd van het huwelijksvermogens- en het erfrecht bij  de 
Caraïben n 

§§ 1 INLEIDING 

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

§§ 2 INVULLIN G VAN BUGRIPPLN 

A.A. Bloedverwantschap 

Zoalss aangegeven in Hoofdstuk 3, paragraaf 2 onder A is bloedverwantschap de be-
trekkingg tussen personen, die de een van de ander afstammen dan wel een gemene 
stamvaderr of stammoeder hebben. In de Caraïbsche gemeenschap heeft het gevolg 
vann de (aangenomen) bloedverwantschap bepaalde consequenties. In de Caraïbsche 
maatschappijj  geldt het verbod op een huwelijk tussen broers en zusters. De Caraï-
benn zien in de kinderen van vaders broer en moeders zuster geen neven en nichten 
zoalss in ons systeem, maar broers en zusters die zij derhalve niet kunnen huwen. 
Kinderenn van vaders zuster en van moeders broer worden door de Caraïben gezien 
alss verwanten van een andere soort: ze worden niet gezien als broers en zusters, 
maarr als een categorie verwanten met wie men bij voorkeur trouwt.2"* 

B.B. Aanverwanten 

Dee Caraïbsche vrouw blijf t na haar huwelijk over het algemeen in het dorp van 
haarr ouders wonen. De echtgenoten van deze vrouwen behoren tot de groep aan-
verwanten.. Deze mannen zijn in de groep vrij geïsoleerd. Er zijn verschillende re-
denenn voor dit isolement. De mannen hebben elkaar voor het werk minder nodig 
dann de vrouwen. De mannen zijn geen verwanten van de andere mannen in de 
groep.. Er is een relatie van vermijden tussen de man en zijn schoonouders: de man 
spreektt hen nooit aan en zij spreken hem niet aan. In de lokale groep treft de man 
anderee mogelijkheden van contact: zijn zwagers, de echtgenoten van de zusters van 
zijnn vrouw en soms de broers van zijn vrouw. Het contact tussen deze is informeel 
enn gemakkelijk. Een derde soort relatie bestaat er tussen de ingetrouwde mannen 
enn de ongetrouwde zusters van hun vrouw. Het is een man toegestaan seksuele re-
latiess te hebben met zijn vrouw's zuster.""' 
Wanneerr een man in een dorp komt waar hij geen verwanten heeft en memand 
kent,, integreert hij zich in de structuur via verwantschapsterminologie. Hij noemt 

-'""  Kloos l'/Jn. p, 71-72. 
""  Kloos 1M75. p. c>S-7u. 
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ecuu man van de generatie van zijn vader bijvoorbeeld naar de cerm waarmee de 
moederss broer wordt aangesproken. Dat maakt de dochters van deze man automa-
tischh tot potentiële vrouw. De zusters van deze man zijn "moeders" en daarmee 
heeftt de nieuwkomer meteen broers en zusters gekregen. Moeders zijn getrouwd 
mett "vaders"" en vaders hebben zusters. De kinderen van die zusters zijn weer po-
tentiëlee partners. De broers en zusters van een ouderpaar worden aangeduid met 
bloedgenotenn en met hen is. zoals eerder gezegd, een huwelijk niet mogelijk.1" 

§§ 3 D L HOOFDLIJNLN VA N HLT HUWLUIKSVLRMOC;LNSRL: ( :HT BIJ m 

C A R A Ï B E N N 

A.A. Het Cdidibschc huuvlijk 

Inn de Caraïbsche gemeenschap bestaat er een erkende blijvende formele band tus-
senn een man en een vrouw. Deze erkende blijvende formele band kan ook bestaan 
tussenn een man en verschillende vrouwen, maar niet tussen een vrouw en verschil-
lendee mannen. De kinderen, die uit deze erkende relaties geboren worden, hebben 
dee man als vader. 

Wanneerr een Caraïbsche jongen een meisje tot vrouw wil hebben, vertelt hij dat 
eerstt aan zijn ouders. De vader van de jongen gaat dan naar de vader van het meisje 
mett enkele Indiaanse sigaren en biedt de vader van het meisje er een aan. Wanneer 
diee de sigaar aanneemt betekent het dat hij in principe de zoon van de aanbieder als 
schoonzoonn aanvaardt. Weigert hij hem of wil zijn dochter hem niet als echtge-
noot,, dan weigert hij de sigaar. Beide mannen praten in zo een geval verder over 
hett weer en de visvangst en na enige tijd vertrekt de vader van de jongen weer. 
Eenn andere mogelijkheid om tot een huwelijk te komen is dat de moeder een man 
vraagtt haar dochter tot vrouw te nemen. Wanneer de ouders van de man hun in-
stemmingg betuigen en andere verwanten op de hoogte zijn gebracht en geen be-
zwarenn naar voren brengen, gaat het ceremonieel verder. De jongeman laat het 
meisjee vis sturen. Wanneer zij de vis kookt is dat een teken dat zij instemt met het 
huwelijk.. Op haar beurt stuurt zij de gekookte vis naar de jongeman. Na deze uit-
wisselingg en dit wederzijds op svmbolische wijze aftasten van de bereidheid om tot 
eenn huwelijk te komen, haalt liet meisje op een dag de hangmat van de jongeman 
enn bindt die 's avonds naast de hare. Die avond keert de jongeman niet terug naar 
zijnn eigen huis, maar naar het luns van het meisje. Die nacht slapen ze samen en is 
hett huwelijk voltrokken. " 

Inn de periode die hierop volgt gaat een jongen gewoon door met zijn werkzaam-
heden.. Hij brengt de vis die hij vangt niet meer naar zijn ouders, maar naar zijn 
vrouw.. Hij woont in het huis van zijn schoonvader. Deze eerste periode draagt het 
karakterr van een proefhuwelijk: de echtgenoten gaan na ot ze elkaar definitief als 
echtgenoott willen hebben. Het gevolg is dat de relatie ot na korte tijd verbroken 
wordt,, of zich ontwikkelt tot een zeer sterke huwelijksrelatie die maar zelden door 
echtscheidingg verbroken wordt. Besluiten zij bij elkaar te blijven dan bouwt na 

Klnoss 1 V, TI. p. , 3. 
Klooss }i)~i. p. 511-51. 
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verloopp van tijd de man een eigen hut. meestal in de onmiddellijke nabijheid van 
dee hut van zijn schoonouders."112 

Dee man maakt diverse gebruiksvoorwerpen die nodig zijn zoals manden en een 
niatapii  (cassavezeef). Hij koopt potten en pannen. In de eerstvolgende droge tijd 
legtt hij zijn eerste kostgrondje aan. De vrouw beplant het grondje. In sommige ge-
vallenn gaat de man met zijn vrouw terug naar de plaats waar hij zelf vandaan komt, 
maarr daarvoor heeft hij toestemming van zijn schoonouders nodig."113 

B.B. Rechten en verplichtingen van de Caniïhsche echtgenoot 

Eenn goede echtgenoot hoort zijn vrouw verder te voorzien van de nodige ge-
bruiksvoorwerpenn zoals potten, pannen, matapi's. stampers e.d. De man gaat jagen 
enn vissen en geeft een deel daarvan aan zijn gezin voor hun levensonderhoud. De 
restt mag hij verkopen en de opbrengsten daarvan vormen zijn inkomen. 

CC Rechten en verplichtingen van de Caraïhsche echtgenote 

Dee vrouw moet zorgen voor het eten en de kinderen. De vrouw zal de grond be-
werkenn om aan voedsel voor haar en het gezm te komen. Levert de grond meer op 
dann zij kunnen consumeren dan zijn de opbrengsten die hieruit verkregen worden 
vann de vrouw. Verder heeft zij de verplichting m de fysieke behoeften van de man 
tee voorzien."14 

D.D. Verzorging van kinderen 

Inn de opvoeding van de kinderen spelen twee personen een grote rol: de oma van 
moederss zijde en de broer van moederszijde. De oma van moederszijde leert de 
kleindochterss de vrouwelijke taken aan en vertelt hun de gedragsregels die bij het 
vrouwzijnn horen. De oom van moederszijde neemt zijn zusters zonen mee op jacht 
enn naar het vissen zodat zij die vaardigheden kunnen aanleren. De oma en de oom 
wordenn na het volwassen worden van de kinderen bij zwaarwegende aangelegen-
hedenn zoals een huwelijk en huwelijksproblemen eveneens geconsulteerd. Aan de 
kinderenn wordt geleerd dat zij de plicht hebben om zowel materieel als moreel 
voorr de ouders te zorgen als de ouders dat zelf niet meer kunnen. 

/:'.. Het goederenrechtelijk stekel in het Carifibsch huwelijksvermogensrecht 

Doorr het huwelijk ontstaat er bij de Caraïben geen gemeenschap van goederen. 
Iederr bestuurt de goederen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. 

211 - Kloos l'J75. p, 51-52. 
-11 ' Kloos l'J75. p. 52. 
:: : Zie ook: AdriaanscM llJX4. p. T l . 
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§§ 4 CiRONDSLACiliN VAN Hh'I CARAÏUSCH L R F R L U H I 

Hett Caraïbsche erfrecht gaat uit van het gezin: man, vrouw en de kinderen. In liet 
Caraïbschh erfrecht worden de leden van het gezin als erfgenamen gezien. Het mo-
mentt waarop een man en een vrouw kinderen krijgen, ontstaat er een nieuw gezin. 
Komenn uit de relatie tussen de man en de vrouw geen kinderen voort, dan blijven 
dezee man en vrouw erfrechtelijk gezien behoren tot het gezin waar zij uit voortge-
komenn zijn. 

Uitgangspuntenn van dit erfrecht zijn dat: 
Hett gezin hetgeen nagelaten is tot zich neemt; 
Degenee uit het gezin die de verantwoordelijkheid voor het gezin draagt, 
neemtt hetgeen nodig is voor onderhoud van het gezin; 
Degenee uit het gezin die iets voor zichzelf nodig heett, neemt hetgeen hij 

nodigg heett. 

.-1.. Soorten erfopvolging in het (^mübsch erfrecht 

Hett nalaten van een goed aan iemand die geen lid is van het gezin, hoort niet bin-
nenn de gedachtegang van de Caraïben. Er bestaat daarom geen vorm waarin aan 
eenn derde iets na de dood wordt nagelaten. Indien iemand iets aan een derde wil 
geven,, moet hij dat gedurende zijn leven doen. 

B.B. De Caraïbsche nalatenschap 

Dee Caraïben kunnen verschillende soorten vermogen hebben: 

Werktuigen; ; 
-- Goederen zoals levensmiddelen, potten en pannen, goud, geld. een korjaal, een 

buitenboordmotor; ; 
Hett recht om van een ander iets te vorderen, bijvoorbeeld goud ot geld dat hij 

moett geven. 

Dee Caraïben gaan ervan uit dat met het overlijden van iemand zijn verplichting om 
ietss te leveren, komt te vervallen. Evenzo vervalt het recht van de erfgenamen om 
hetgeenn hem nog niet geleverd is. te vorderen. 

Dee grond is eigendom van de hele Caraïbsche gemeenschap en daarom mag elk lid 
vann die gemeenschap gebruik maken van de grond en de vissen vangen die in de 
krekenn voorkomen. 

Hett privé vermogen en daarmee de nalatenschap van volwassen Caraïben bestaat 
traditioneell  uit roerende goederen zoals huishoudelijke gebruiksvoorwerpen, kle-
dingg en sieraden etc. 

f,s s 
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§§ 5 ERFOPVOLGING BIJ DL CARAÏBL N 

A.A. Onbekwaamheid om tv erven 

Indienn iemand zich erg misdraagt, wordt hij uit het dorp verbannen. Hi] bestaat 
voorr die gemeenschap dan niet meer. Een erfenis kan hem dan ook niet ten deel 
vallen. . 

li.li.  Hoofdlijnen van de erfopvolging 

Dee erfopvolging bij versterf berust in de eerste plaats op de bloedverwantschap tus-
senn de erflater en zijn erfgenamen. Het gezin staat hierbij centraal. De hoofdlijn in 
ditt erfrechtelijk systeem is dan ook: 

Dee leden van het gezin worden tot de nalatenschap geroepen. 

Komtt een echtgenoot te overlijden en heeft her echtpaar kinderen, dan blijven de 
rechtenn op de erfenis in het gezin. Degene met de meeste verantwoordelijkheid 
binnenn het gezin en degene die iets nodig heeft, neemt gewoon het benodigde uit 
dee erfenis. Als bijvoorbeeld de vader komt te overlijden en hij een korjaal met bui-
tenboordmotorr nalaat, zal zijn zoon die veelal verantwoordelijkheid voor het gezin 
opp zich heett genomen, gewoon gebruik maken van de boot om te vissen. Hij 
heeftt daarvoor geen uitdrukkelijke toestemming nodig. Hoewel het dus de zonen 
zijnn die zich over het algemeen de nalatenschap van de vader gebruiken, kan het 
gebeurenn dat een man een dochter heeft die goed kan vissen en in plaats van haar 
broerr de verantwoordelijkheid voor de visvangst op zich heeft genomen. Als deze 
dochterr de korjaal zou gebruiken, is het ook geen probleem. 

Zouu de vrouw komen te overlijden dan wordt hetzelfde principe als eerder om-
schrevenn toegepast. Daar de meisjes de roerende zaken van hun moeder gezien de 
taakverdelingg beter kunnen gebruiken, zijn zij het die deze dan tot zich nemen. Er 
vindtt dus geen verdeling plaats van hetgeen nagelaten is. De gezinsleden mogen de 
nagelatenn goederen gebruiken zoals het hun uitkomt. 

Indienn een echtgenoot komt te overlijden en schulden nalaat, zullen de vrouw en 
dee kinderen de schulden voldoen. Degene die zich verantwoordelijk voelt, voldoet 
dee schuld. Zo zal ook degene uit het gezin die zich geroepen voelt, vragen om af-
giftee van goederen die niet geleverd zijn, maar waarvoor wel betaald is. Hiertoe be-
staatt echter geen verplichting. 

f)V V 
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C.C. De erfgenamen in her Caraïbsch erfrecht 

1.. De erflater is een vrouw, gehuwd en heet: kinderen 

Figuurr  7: 

£ £ 

FT T 
Erflaterr 1 in figuur 7 heeft als erfgenamen haar man 1. haar kinderen 3, 4, 5 en 6. 

2.. De erflater is een man, gehuwd en heeft kinderen 

Figuurr  8: 

Erflaterr 2 in figuur 8 heeft als erfgenamen zijn vrouw 1, zijn kinderen 3, 4, 5 en 6. 

3.. De erflater is een man. gehuwd, zonder kinderen 

Alss iemand een echtgenoot maar geen kinderen nalaat, dan gaat zijn nalatenschap 
inn principe naar het gezin dat hij nooit verlaten heeft, omdat hij geen eigen gezin 
heeftt gesticht: zijn ouders, broers en zusters. Hierbij speelt ook mee de plaats waar 
hett gezin woont. Als de man komt te overlijden en het paar bij de familie van de-
vrouww woonde, blijven alle goederen bij de vrouw en het gezin waar de vrouw tut 
voorkomt.. Woonde ditzelfde gezin m het dorp van de man, dan laat de vrouw alles 
achterr voor het gezin waar de man tut voortkwam. Zij mag dan met haar persoon-
lijk ee eigendommen vertrekken naar haar dorp. 

70 0 
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DEE POS! I II. VAN DE LANGSTI EVENDE ECHTGENOOT TEGEN DE ACHTERGROND 

VANN HET HL'WEI [JKSVERMOGENS- EN Hl- I ERFRECHT BIJ DE C A R A Ï B J \ 

10 0 11 1 

Inn Figuur 9 heeft erflater 6, I' tor vrouw. Zij hebben geen kinderen en wonen in 
hett dorp van 6. Zij die tot de nalatenschap geroepen worden zijn 1,2, 3, 4 en 5. 

Figuurr  10: 
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10 0 11 1 

Inn Figuur 11) wonen erflater 6 en zijn vrouw P in het dorp van P. Zij hebben geen 
kinderen.. Zij die tot de nalatenschap geroepen worden zijn P. 8, 9. 10. 11 en 12. 

4.. De erflater is een vrouw, gehuwd zonder kinderen 

Figuurr  11: 

10 0 L i i 

Inn figuur 1 I komt P te overlijden. Zij en haar echtgenoot hebben geen kinderen 
enn wonen in het dorp van f>. Zij die tot de nalatenschap geroepen worden zijn 1. 2. 
3.. 4 en 5. 

" I I 
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Figuurr 12: 
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Inn Figuur 12 wonen erflater P en haar man (> in het dorp van P. Zij hebben geen 
kinderen.. Zij die tot de nalatenschap geroepen worden zijn 8, 9, Kl, 11 en 12. 

§§ 6 D E E R F K E CH EELIJKE P O S I T IE V A N D E L A N G S T L E V E N DE C A R A Ï B S C HE 

E C H I C E N O OT T 

A.A. Echtgenoten als erfgenaam 

Ingevall  Caraïbsche langstlevende echtgenoten een gezin hebben gesticht en de me-
ningg zijn toegedaan dat zij iets uit de nalatenschap van de andere echtgenoot willen 
hebben,, dan mogen zij dit nemen. Indien zij elkaar iets willen geven, doen zij dat 
gedurendee hun leven. Hebben deze echtgenoten geen gezin gesticht dan erven zij 
mett van elkaar. 

li.li.  Gevolgen van het overlijden van de echtgenoot voor de weduwnaar 

Dee mannen hebben over het algemeen in hun dorp hun eigen hut, waarin zich 
hunn eigendommen bevinden. Het overlijden van één van zijn echtgenoten heelt 
vermogensrechtelijkk slechts weinig invloed, gezien het feit dat de man hetgeen de 
vrouww nalaat niet nodig heeft en het dus ook met neemt. 

C.C. Gevolgen ran het overlijden van de echtgenoot voor de weduwe 

Overr het algemeen heeft het overlijden van de echtgenoot geen noemenswaardige 
vermogensrechtelijkee gevolgen voor de langstlevende echtgenote. De goederen die 
dee vrouw van haar man tijdens het huwelijk ontvangen heeft zijn haar eigendom 
gewordenn op het moment waarop zij die kreeg. Deze vallen dus met in de nalaten-
schap.. Wil zij goederen uit hetgeen haar echtgenoot heeft nagelaten dan mag zij 
dezee zonder uitdrukkelijke toestemming gebruiken. Hetgeen zij van de man ont-
vingg tijdens het leven, bijvoorbeeld wild, vissen e.d. wordt of door een van de kin-
derenn overgenomen of als die nog te jong zijn door een van de leden van het gezin 
waaruitt de vrouw afkomstig was: haar broers, zusters, ouders. Omgekeerd geldt 
voorr de man hetzelfde. 

"2 2 
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Woondee het gezin in het dorp van de man en hadden zij kinderen, dan kan het 
zijnn dat de vrouw niet de kinderen, hetgeen zij tijdens het huwelijk van de man 
gehadd heeft en de hele nalatenschap terugkeert naar haar dorp. 
Woondenn de man en de vrouw in het dorp van de man en hadden zij geen kinde-
ren,, dan vertrekt de vrouw na het overlijden terug naar haar dorp met slechts haar 
persoonlijkee eigendommen zoals kleding en sieraden. 

§§ 7 D E VERMOGENSKECHTELIJKE POSITIE VA N DE LANGSTLEVENI )E 

CARAÏBSCHEE ECH'1 GENCX )T 

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