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Hoofdstukk 6 
Dee vermogensrechtel i jke positie van de langstlevende Marron-
echtgenoott vergeleken met de vermogensrechteli jke positie van 
dee langstlevende Caraïbsche echtgenoot 

§§ 1 INLEIDIN G 

Naa de beschrijving van de positie van de langstlevende echtgenoot in de verschil-
lendee stelsels, zullen deze posities nu niet elkaar vergeleken worden. In dit hoofd-
stukk wordt gestart met de vergelijking van de positie van de langstlevende Marron-
echtgenoott met de vergelijking van de positie van de langstlevende Caraïbsche 
echtgenoot. . 

Geblekenn is dat er tussen de vermogensrechtelijke positie van de langstlevende 
Marron-echtgenoott en de Caraïbsche echtgenoot meer overeenkomsten dan ver-
schillenn zijn. Eerst zullen de overeenkomsten gepresenteerd worden, waarna de 
verschillenn tegenover elkaar gezet zullen worden. 

§§ 2 OVEREENKOMSTEN TUSSEN DE POSITIE VAN DE LANGSTLEVENDE 

MARRON-ECHTGENOOTT EN DE LANGSTLEVENDE CARAÏBSCHE 

ECHTGENOOT T 

A.A. Algemene overeenkomsten 

1.. Leefomgeving 

Dee eerste overeenkomst tussen de Marrons en de Caraïben is het feit dat zi] dezelf-
dee leefomgeving hebben: de binnenlanden van Suriname waarin de technologie 
nogg niet is doorgedrongen.''*' 

2.. Het onroerend goed 

Dee grond waarop gewoond en geplant wordt, wordt bij beide groepen als gemeen-
schappelijkk eigendom van de hele stam aangemerkt en behoort niet tot het verert-
baarr vermogen. 

3.. Invulling van de begrippen broers en zusters 

Zowell  de Marrons als de Caraïben zien de kinderen van hun moeders zuster 
evenalss de kinderen van hun moeder als hun broers en zusters. 

Ziee biiI.igL1 1: Woongebieden van de Inheemsen en Manons m Suriname. 
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4.. Plaats van de echtgenoot 

Dee genealogische structuur van de Marrons komt overeen met de genealogische 
structuurr van de Caraïben. De kern van de genealogische structuur bij de Marrons 
enn de Caraïben bestaat uit een moeder met haar kinderen. De echtgenoot die geen 
bloedverwantt is, heeft geen plaats in die structuur. 

5.. Polygamie 

Inn beide gemeenschappen is het geaccepteerd dat een man meer dan een vrouw 
magg huwen. 

B.B. Overeenkomsten in het liuifelijksvermo^ensrecht 

1.. Het huwelijksvermogensrecht 

Bijj  beide groepen treedt geen vermenging van het vermogen van de echtgenoten 
doorr het huwelijk op. 

C.. Overeenkomsten in het erfrecht 

1.. Geen testamentair erfrecht 

Indienn een Caraïb een goed aan een derde wil geven, moet hij dat gedurende zijn 
levenn doen. Hetzelfde geldt voor de Marrons. 

2.. Uitsluiting van onwaardige personen 

Inn beide gemeenschappen wordt degene die onwaardig is om te erven uit de ge-
meenschapp gestoten en bestaat hi) voor die gemeenschap met meer. 

3.. Het vererrbaar vermogen 

Hett vermogen dat bij beide groepen voor overerving in aanmerking komt. zijn de 
roerendee goederen. 

4.. Echtgenoten zijn geen erfgenamen van elkaar 

Hi]]  geen van beide m stamverband levende groepen, de Marrons en de Caraïben, 
erftt de langstlevende echtgenoot uit dien hoofde van de ander. 
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§§ 3 DE VERSCHILLEN TUSSEN DE POSH IE VAN ] )E LANGSTLEVENDE M A R R O N-

EC:HKANOOTT EN DE LANGSTLEVENDE CARAIBSCHE ECHTGENOOT 

A.A. Algemene verschillen 

1.. De invulling van de begrippen broers en zusters 

Bijj  de Caraïben worden de kinderen van de vaders broer eveneens als broers en 
zusterss gezien, terwijl dit bij de Marrons niet het geval is. 

2.. De huwelijkskandidaten 

Dee Marrons trouwen bij voorkeur niet iemand van een andere bee, terwijl de Ca-
raïbenn de kinderen van de vaders zuster en de kinderen van de moeders broer als 
huwelijkskandidatenn bij voorkeur zien. 

11.11. lirfrcchtelijke verschillen 

1.. Het erfrechtelijk stelsel 

Hett erfrechtelijk stelsel van de Marrons verschilt in die zin van het stelsel bij de Ca-
raïbenn dat bij de Marrons strikt matrilineair geërfd wordt terwijl bij de Caraïben 
vanuitt het gemeenschappelijk bezit gedacht wordt. 

2.. De erfgenamen 

Doorr de verschillende stelsels van overerving zijn degenen op wie de nalatenschap 
overgaatt in de beide systemen verschillend. Bij de Marrons zijn de afstammelingen 
mm moederlijke lij n de erfgenamen, bij de Caraïben zijn in principe de leden van het 
gezinn waartoe de erflater behoort, de erfgenamen. 

3.. De verdeling van de nalatenschap 

Bijj  de Caraïben speelt de verdeling van een nalatenschap geen rol daar van het 
principee van een gemeenschappelijk bezit wordt uitgegaan. Vrijwel alles wordt ge-
achtt van het totale gezin te zijn. Degene die op dat moment van iets gebruik 
maakt,, is er verantwoordelijk voor. Bij de Marrons heeft de oudste broer van de 
erflaterr een duidelijke taak om de nalatenschap te verdelen. 

Dee grootste overeenkomst tussen de positie van de langstlevende echtgenoot bij de 
Marronss en de Caraïben is het feit dat in beide stelsels vanuit de groep gedacht 
wordt.. Het onroerend goed is groepsbezit. het vermogen moet binnen de groep 
waarr men toe behoort blijven, de groep waar een lid toe behoort, moet voor dat 
lidd zorg dragen. Deze zelfde groepsgedachte zorgt tevens voor het grootste verschil. 
Bijj  de Caraïben behoort, zoals uit mijn onderzoek gebleken, alle vermogen aan de 
groepp toe. Hierdoor is er geen sprake van huwelijksvermogens- of erfrecht m de 
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eigenlijkee zin des woords. Doordat de Caraïben traditioneel geen privé-vermogen 
hebben,, ontbreekt het gemeenschappelijk uitgangspunt tussen de twee onderzochte 
stelselss en is een diepergaande vergelijking van deze twee stelsels niet mogelijk. 
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