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Hoofdstukk 8 
Verklaringg van de overeenkomsten en verschillen in de vermo-
gensrechtelijkee positie van de langstlevende Marron-echtgenoot 
enn de langstlevende Caraïbsche echtgenoot 

§§ 1 iNLIiiniN C 

Zoalss aangegeven in de Algemene Inleiding is, na de beschrijving en vergelijking 
vann de verschillende rechtsstelsels de volgende fase van het onderzoek de verkla-
ring,, die de basis voor theorievorming za! opleveren. Voor de verklaring zijn er 
geenn methodologische regels. Wel worden er richtlijnen in de literatuur genoemd: 
-- Er kunnen verschillende opvattingen over het recht en zijn functies in omloop 

zijnn en zelts in dezelfde rechtsorde kunnen verschillende opvattingen coëxiste-
ren.. Voorts kunnen deze opvattingen veranderen; 

-- Geconstateerde gelijkenissen kunnen het gevolg van receptie of overname van 
rechtt zijn; 

Eenn veelheid van factoren van uiteenlopend karakter kan bij het ontstaan van 
eenn rechtsinstituut interveniëren en kan zijn toepassing en ontwikkeling beïn-
vloeden; ; 

Niett alle factoren hoeven van hetzelfde gewicht voor de verklaring te zijn; 
Verschillendee factoren kunnen de frequentie van toepassing en de effectiviteit 
vann een rechtsregel e.ei. beïnvloeden; 

-- Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de "polit iek" van de burger-
lijk ee of administratieve rechter; 

-- Tenslotte moet rekening worden gehouden met het feit dat de oorzaak van de 
geconstateerdee gelijkenissen puur toeval kan zijn, v° 

Getrachtt is bij de verklaring van de gevonden overeenkomsten en verschillen deze 
richtlijnenn in acht te nemen. 

§§ 2 V E R K L A R I N G VA N DE O V E R E E N K O M S T EN 

Dee positie van de langstlevende Marron-echtgenoot vertoont enkele overeenkom-
stenn met de positie van de langstlevende Caraïbsche echtgenoot. 
Bijj  de Marrons en de Caraïben is er sprake van polygamie, de zorg voor de kinde-
renn berust bij de familie en beide groepen gaan ervan uit dat zeker is dat de moeder 
dee moeder van het kind is, maar dat er altijd onzekerheid over het vaderschap is. 
Onderzoekk dat op een ander wetenschappelijk vlak dan het recht ligt, zou mis-
schienn een verklaring voor de gevonden overeenkomsten kunnen geven. Het feit 
datt de grond bij zowel de Marrons als de Caraïben niet door een lid geërfd kan 
wordenn en beschouwd wordt als gemeenschappelijk eigendom, kan verklaard wor-
denn door het gegeven dat in tijden van groeps- en gezinseigendoni er voor eigen-
lij kk erfrecht geen plaats is. Het lidmaatschap van de stam of het gezin brengt mee, 
datt men medegerechtigde is. Het overlijden van een deelgenoot heeft geen ander 

'?? Kokkini- I . i t ruloi ! II iWiS. p. 1 r»f>-1 , (r. S.uivepLinne IV . r>. p. -l-f>. 
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gevolgg dan dat zijn gerechtigheid in het geheel zich automatisch over de anderen 
uitspreidt.1""  Eerst niet het losser worden van de Familieband en de ontwikkeling 
vann de individuele eigendom kan men spreken van een overgang van goederen na 
overlijden."4 4 

§§ 3 V E R K L A R I N G VA N DL VERSCHILLEN 

Dee uitgangspunten van het recht bij de Marrons en de Caraïben liggen mijns in-
zienss ver uit elkaar. Het uitgangspunt in bijvoorbeeld het erfrecht van de Caraïben 
iss dat degene uit het gezin die de verantwoordelijkheid draagt en die iets nodig 
heeft,, dit uit de nalatenschap neemt, terwijl het uitgangspunt bij de Marrons het 
feitt is dat zoveel als mogelijk de leden van de bee van de erflater iets uit de nalaten-
schapp moeten krijgen. 
Eenn verklaring voor dit grote verschil kan zijn het verschil in filosofisch uitgangs-
puntt tussen Marrons en de Caraïben. De Indianen zijn zich sterk bewust van hun 
verbondenheidd met de aarde, die men dan ook niet kan bezitten of verdelen. Men 
kann zich hoogstens voor een poos aan haar koesteren. Zij voelen zich uitermate 
verbondenn met hun milieu. De aarde en haar voortbrengselen benutten zij met 
liefde,, wijsheid, eerbied en verantwoordelijkheidsgevoel. Ze verspillen niets en 
waarr zij uit noodzaak of zelfbehoud agressief optreden tegen het bestaande bij de 
jachtt of de visvangst, maken zij zich slechts meester van het meteen nodige, nuttige 
otot aantrekkelijke. Het materiële bezit men hier alleen "ten gebruike" en kan dus 
wordenn geleend of uitgeleend. '^ De bevestiging dat deze verklaring de juiste is of 
hett geven van de juiste verklaring verdient echter nader onderzoek en zou door 
wetenschapperss op een ander vlak dan het recht gegeven moeten worden. 

Eenn opmerking over de ketize van de erfgenamen bij de Caraïben ingeval er geen 
kinderenn zijn. lijk t wel op zijn plaats. Deze keuze doet denken aan internationaal 
privaatrechtelijkee of interregionale regels bij overerving. Hoofdregel bij de Caraï-
benn is dat de nalatenschap naar een bestaand gezin gaat. Afhankelijk van de plaats 
waarr de nalatenschap openvalt, wordt dat gezin - van de man of vrouw - bepaald. 
Hett territorialiteitsbeginsel speelt dan een doorslaggevende rol. Tegen de achter-
grondd van de (vroegere) nomadische leefwijze van de Indianen is dit begrijpelijk. 
Hett zou praktisch gezien moeilijk zijn om op zoek te gaan naar het gezin waar de 
erflaterr uit voorkomt om enkele gebruiksvoorwerpen aan die familie at te geven. 

Gesteldd kan worden dat het geven van de juiste verklaring voor de verschillen en 
overeenkomstenn bij de Marrons en Caraïben niet valt binnen het terrein van de 
onderzoekk en derhalve niet verder uitgewerkt kan worden. 

' ;; l'ido V.m der L3ur-Ht. Ebben 2nn4. p. ^ 
-- A^er-Meijer^-Van der Moeg 1 ' " . " . p. 3-4. 
"" Lichtveld l '^.V p. 1 jS.i-1 5~. 
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