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Hoofdstukk 9 
Verklaringg van overeenkomsten en verschillen in de positie van 
dee langstlevende Marron-echtgenoot en de langstlevende Suri-
naamsee echtgenoot 

§§ 1 INLEIDING 

Inn dit hoofdstuk zal evenals in de vorige, eerst ingegaan worden op de overeen-
komstenn waarna de verklaring van de verschillen aan bod komen. 

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

A.A. Weinig overeenkomsten - geen botsingen 

Tussenn de positie van de langstlevende Marron-echtgenoot en de langstlevende Su-
rinaamsee echtgenoot zijn er haast geen overeenkomsten gevonden. Eén van de 
weinigee overeenkomsten is het feit dat de afstammingsrelatie tussen vader en kind 
bijj  de Marrons evenals in het Surinaams tamilierecht op een rechtsvermoeden be-
rust:: het kind dat tijdens het Marronhuwelijk geboren wordt heeft de man van de 
moederr tot vader.''"1 Degene die het gezag over het Marron kind uitoefent, is ech-
terr niet de vader maar de oom (moeders broer). Gezien het feit dat het Surinaams 
familierechtt en het Marron-recht op dit punt verschillen, zou verwacht mogen 
wordenn dat dit in de praktijk zou leiden tot botsingen tussen de vader en de oom 
vann het kind. Dit is echter niet het geval omdat het Marron-huwelijk door de Su-
rinaamsee overheid (nog)39' niet erkend wordt en de kinderen uit dit huwelijk ge-
borenn de status van natuurlijk kind hebben. De Marron moeder is dus over het al-
gemeenn van rechtswege voogdes. Verder is het zo dat de Surinaamse vaders die niet 
dee ouderlijke macht uitoefenen of de voogdij over het kind hebben, meestal niet 
viaa de rechter gevraagd hebben om ook m opvoedingskwesties betreffende het kind 
eenn hand te hebben. Dit kan liggen aan het feit dat de Surinaamse burger niet zo 
gauww naar de rechter stapt om een uitspraak uit te lokken vanwege drempelvrees of 
vanwegee de kosten die hiermee gepaard gaan.3"*  De weinige overeenkomsten im-
plicerenn natuurlijk dat er veel verschillen zijn tussen de positie van de langstlevende 
Marron-echtgenoott en de positie van de langstlevende Surinaamse echtgenoot. 
Voorr deze verschillen is er, waar mogelijk, hierna een verklaring gezocht. 

v" '' Vergelijk hiermee art. 3<>3 SBW: het kind hetwelk staande het huwelijk geboren wordt, heeft 
dee man tot vader. 

ww Art. 134 en 134 a van het SBW -even aan dat het huwelijk voltrokken kan worden ten over-
staann van een huwebjksambtenaar die tot een godsdienstige gemeenschap behoort welke in 
Surinamee rechtspersoonlijkheid bezit. In principe bestaat de mogelijkheid dus dat als in de 
cultuurr van de Marrons een bepaalde godsdienst is ingebed, zij ten overstaan van een ambtenaar 
diee aan de in de wet genoemde voorwaarden voldoet, kunnen huwen en dat dit huwelijk 
erkendd wordt. Ten tijde van dit onderzoek waren er nog geen huweiijksambtenaren beëdigd 
diee tot een specifieke godsdienstige Marron gemeenschap behoren. 

v,hh Joemmanbaks IV'̂ 3. p. 73. 
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§§ 3 V E R K L A R I N G VA N DE VERSCHILLEN 

.4.. Matrilineair tegenover bilateraal ajstainmiiigsyiteem 

Bijj  het zoeken naar een verklaring voor her verschil in afstammingssystemen tussen 
hett Marron- en het Surinaams erfrecht is als mogelijkheid gedacht aan overname 
vann het systeem uit het gebied van herkomst, het verschil in technologische ont-
wikkelingsgraadd en aan beïnvloeding door een in Suriname bestaand systeem. 

1.. Herkomst van de Surinaamse slaven 

Dee slaven zijn voor het verrichten van arbeid door de kolonisator uit Afrik a via de 
West-Indischee Compagnie naar Suriname gehaald.1'''' Vanaf de stichting van de ko-
loniee Suriname tot ongeveer 1735 had de Nederlandse West-Indische Compagnie 
eenn monopolie op de Nederlandse slavenhandel en was zij vrijwel de enige leve-
rancierr van slaven aan Suriname. Zelfs in de vroege Engelse periode van de koloni-
satiee van Suriname werden de slaven voornamelijk door de West-Indische C o m-
pagniee geleverd. In onderstaande tabel geeft Price een voorlopige lijst van havens in 
Afrik aa waaruit slaven werden verscheept door de Nederlanders in de jaren 1640 tot 
1795.4"" " 

Bovenwindsee kust 
Goudkust t 
Slavenkust t 
Loango/Angola a 

1640-1700 0 
--

2% % 
64% % 
34% % 

1701-1725 5 
--
17% % 
50%) ) 
33% % 

1726-1735 5 
4% % 
29% 29% 

33% % 
33% % 

1736-1795 5 
49%, , 
26%> > 

1% % 
24% % 

Dee bovenwindse kust die zich uitstrekt van het punt ten zuiden van Gambia tot 
aann Assini, komt overeen met de kustgebieden van de huidige staten Guinea-
Bissau,, Guinee. Sierra Leone, Liberia en Ivoorkust. De Goudkust valt samen met 
hett huidige Ghana en strekt zich uit van Assini in het westen tot Volta in het oos-
ten.. De slavenkust komt overeen met de kustgebieden van het huidige Togo en 
Dahomey.. Loango/Angola reikt van Kaap Lopez naar het zuiden tot de Oranjeri-
vier. . 
Dee haven van verscheping gaf nog geen duidelijk beeld over de culturele afkomst 
vann de slaven.4'" Deze culturele afkomst is wel door onder andere Wooding 
aangehaald.. Het grootste deel van de slaven was afkomstig van vier West-
Afrikaansee cultuurgebieden namelijk Mandingo, Fante-Akan. Ewe, Fon en West-
Bantu.4"33 Uit dit West-Afrikaans gebied waren de Marrons van Suriname afkom-

w '' PI-ILL- 1979. P . 21. 

*" ""  Pru-L' 19-74. p. 21. 
4" ;; Beeldsnijder 1994, p. 122. 

-"'.-- W o o d i ng 1972. p. 50; Y\IM Stipm.in 1994. p. ISn. 

->"'' W o o d i n - 1972. p, 50. 
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stig.. De stammen die tot de Akangroep behoren hebben een matrilineaire struc-
tuur,, de Fon-, Yoroeba- en Ibo-groepen een patrilineaire.4"4 

Bijj  aankomst van de slaven in Suriname trad er een vermenging op van mensen af-
komstigg van de verschillende stammen. Gezien het feit dat de Surinaamse slaven 
afkomstigg waren uit gebieden die zowel een matrilineaire als een patrilineaire af-
stammingslijnn hanteren lijk t het mij onwaarschijnlijk dat het gebied van herkomst 
vann dusdanige invloed is geweest dat zij allen zouden zijn overgegaan tot het han-
terenn van een matrilineaire afstammingslijn. 

2.. Het verschil in technologische ontwikkelingsgraad 

Inn 1861 is één van de eerste publicaties verschenen over matrilineaire afstamming: 
"Dass Mutterrecht" van J.J. Bachofen. Deze schrijver ging ervan uit dat de mense-
lijk ee maatschappij begon in een staat van primitieve promiscuïteit waarin er geen 
socialee organisatie en geen regulering van seksueel of ander gedrag was. De volgen-
dee fase in de culturele ontwikkeling was volgens hem de matrilineaire afstamming. 
Dee vrouwen bestuurden de staat en het huishouden en gaven hun naam en bezit 
doorr aan hun kinderen. Door een verdere ontwikkeling van de maatschappij ont-
stondd volgens hem de patrilineaire afstamming en het patriarchaat (bestuur door 
mannen).. Bachofen ging ervan uit dat matrilineaire afstamming en matriarchaat 
(bestuurr door vrouwen) hand m hand gingen.4<l> Antropologisch onderzoek uit de 
twintigstee eeuw heeft echter uitgewezen dat bestuur door vrouwen in matrilineaire 
samenlevingenn slechts in mythen en legenden voorkomt.4" 6 Individuele vrouwen 
diee in de geschiedenis van de mensheid een grote bestuurlijke rol hebben gespeeld 
zoalss de Egyptische koningin Hatshepsut, vertolkten slechts een mannelijke rol.4"7 

Hoebel40**  stelt dat de cultuurvorm van primitieve samenlevingen overeenkomsten 
vertoontt die overeenstemmen met de cultuur van de vroege mensheid. Deze 
schrijverr heeft antropologisch onderzoek gedaan naar het recht in de volgende pri-
mitievee samenlevingen: de Eskimo's die op Antartica in Noord Amerika wonen, de 
Itugao'ss in de bergen van Noord Luzon (een van de Filippijnse eilanden), de Co-
manche,, Kiowa en Cheyenne Indianen die leven op de vlakten van Noord-
Amerika,, de Trobian eilanders die aan de Noord-Oost kust van Nieuw-Guinea 
wonenn en de Ashanti aan de kust van West Afrika. De Ashanti's waren de enige 
onderzochtee groep met een matrilineair afstammingssvsteem.4'" 

Matrilineairee afstamming is nu een zeldzaamheid. Köbben41" heeft de nog bestaande 
matrilineairee maatschappijstructuren in de wereld met elkaar vergeleken waarbij 
naarr voren kwam dat het slechts ging om de Agni van Ivoorkust, de Ashanti en 

4" 44 Schneider & Goui jh 1961. p. 3<)1; De Groot ]</74. p. 6<S. 
4" ss Schneider 1 '>("> 1. p. viii . 
411 "  Hoebel 1976, p. C7-2SU: Kloos 1W4, p. 153. 
4 ' rr Kessler 1976. p. 12. 
4" ss Hoebel 1976. p. 67-2SH. 
4"-'' Hoebel 1976, p. 2! 2. 
4 I ""  Kobben 1964. p. 2 5- 37. 
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Akin ii  van Ghana, de Trobianders van de Trobiand archipel in Melanesië, de Tonga 
vann Noord-Rhodesië en de Tsimshi en Haida aan de Noordwestkust van Noord-
Amerikaa en de Djoeka (Aucaners) in Suriname. 

Dee veronderstelling van Hoebel en Morgan,"1" dat matrilineaire afstamming inhe-
rentt is aan de beschaving die de groep heeft doorgemaakt is, mijns inziens niet ge-
heell  juist. De groep kan in haar ontwikkeling verder zijn. maar zij kan de matrili-
neairee afstammingslijn hebben gehandhaafd omdat zoals Morgan dat zegt: 

'De'De familie is hel actieve element; zij is nooit stationair, maar schrijdt voorwaarts van een 
lagerelagere naar een hogere vorm, naargelang de maatschappij zich van een lagere tot een hogere 
traptrap ontwikkelt. De stelsels van verwantschap daarentcgeti zijn passief; slechts met lange tus-
senpozensenpozen registreren zij de vooruitgang, die de familie in de loop van de tijd heeft gemaakt en 
ondergaanondergaan slechts dan grondige veranderingen, wanneer de familie grondig is veranderd.'" ~ 

Ookk ben ik de mening toegedaan dat een groep met voldoende technologische 
ontwikkelingg tot de conclusie kan komen dat de matrilineaire afstamming beter 
voorr die samenleving werkt dan de patrilineaire of bilaterale afstamming. 

Anderzijdss lijk t deze stelling juist gezien het feit dat alle nog bestaande groepen die 
eenn matrilineaire afstammingslijn hanteren een mindere graad van technologische 
ontwikkelingg dan de westerse cultuur hebben. De eventueel daarmee samenhan-
gendee gedachte dat de matrilineaire afstamming dus ook minder goed is, betwist ik. 
Hett komt mij voor dat zij die minder ontwikkeld zijn zich meer bewust zijn van 
hetgeenn nodig is en/of hetgeen inderdaad het doel dient waarvoor het gekozen is. 
Doordatt een aantal gebruiken en gewoonten eeuwen gehandhaafd zijn, vergeten 
wee wat de bedoeling ervan is geweest, of we dit gebruik nog nodig hebben en of 
hett nog het doel dient waar het voor gekozen was. Met de matrilineaire afstam-
mingg en de daarmee gepaard gaande wijze van overerving bijvoorbeeld, zouden 
vaderschapsactiess minder voorkomen, zijn de erkenning van kinderen en de daar-
meee samenhangende consequenties niet meer nodig, evenals de procedures rond 
ontkenningg van de wettigheid en betwisting van erkenning. 

3.. Beïnvloeding in Suriname 

Hoewell  een schriftelijke bron waarin aangegeven staat dat de matrilineaire afstam-
mingg bij de Marrons een gevolg is van de beïnvloeding door de Joodse planters, 
niett is gevonden, lijk t het mij aannemelijk dat de matrilineaire afstamming bij de 
Marronss een gevolg is van de beïnvloeding van hen door de Joodse planters. Vol-
genss de Joodse wet kan de Joodse identiteit namelijk alleen via de maternale lij n 
wordenn doorgegeven.4'1 Deze regel over de [oodse identiteit hebben de Marrons 
volgenss mij op hun afstamming en daarmee op de erfrechtelijke structuur toege-

4 i ;; Hoebel l^TC: Morgan 1X77. 
yy''22 Morgan 1S77. p. 43r>. 
41-'' Vink 2(in2. p. 54. 
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past.. Een dergelijke beïnvloeding is niet vreemd daar in de beginperiode van de 
koloniee Suriname Joden de belangrijkste plantage- en slavenhouders waren. Uit 
hunn communicatie met de slaven die uit Afrik a werden aangevoerd ontwikkelde 
zichh een mengtaal met veel woorden uit het Afrikaans en Portugees (de taal die de 
Jodenn spraken). In directe samenhang met de taal staan ook de gebruiken die zijn 
overgenomenn van de Joden. In de voeding, de namen van personen, plaatsen en 
stratenn is de invloed van de Joden op de Surinaamse samenleving eveneens merk-
baar.44 4 Verder waren er voor de komst van Francis Willoughbv in Suriname al 
Joodsee kolonisten. In 1652 nam Willoughbv nog een aantal Joden mee. In 16(>6 
kwamm er weer een nieuwe groep onder leiding win David Cohen Nassy. Hoewel 
gaandewegg de kolonisatie het aantal Joodse kolonisten afnam, is de invloed van de 
Jodenn m Suriname groot geweest, omdat zij de grootste groep van blijvende blanke 
kolonistenn is geweest.41 ^ Het gehanteerde afstammingssysteem berust zoals eerder 
gesteldd enerzijds op biologische relaties tussen mensen en anderzijds op de sociale 
enn culturele erkenning van die relaties. De biologische relaties spruiten voort uit de 
relatiee tussen man en vrouw. Door het verschil in afstammingssysteem zijn er ook 
verschillenn in de verplichtingen tussen de echtgenoten die hierna besproken wor-
den. . 

B.B. I 'crzorgbig van echtgenoten 

Eenn van de universele verplichtingen tussen echtgenoten is de verplichting tot ver-
zorgingg van elkaar. In het Marron-erfrecht rust er op vooral de man een zware mo-
relee verplichting om zijn vrouw(en) de nodige goederen te verschaften. Een goede 
mann geeft zijn vrouw ook nog voldoende sieraden en pangi's (kleding). Mede uit 
hetgeenn hij zijn vrouw(en) geeft, blijk t zijn welstand. In het Surinaams recht is er 
sprakee van een wederkerige verplichting tot verzorging tussen echtgenoten: de ene 
echtgenoott heeft precies dezelfde verplichtingen als de andere. Dit verschil berust 
opp het teit dat de Marrons ervan uit gaan dat man en vrouw verschillen en daar-
doorr andere rechten en verplichtingen hebben. Op dit verschil op grond van het 
geslachtt wordt in de evaluatie nader ingegaan. 

C.. Polygamie 

Eenn ander verschil op grond van het geslacht is de polygamie; Marron-mannen 
mogenn meer dan een vrouw huwen. Zij hebben naast dit recht daarom de ver-
plichtingg om die vrouwen van het nodige te voorzien. De emotionele band tussen 
dee Marron-man en de Marron-vrouw is over het algemeen een andere dan de band 
tussenn een westerse man en zijn vrouw, evenals de verwachtingen die zij van het 
huwelijkk hebben, anders zijn. Doordat een man meer dan één vrouw mag hebben 
enn over het algemeen zijn eigen hut heeft waar hij in kan gaan slapen, ontstaat er 
tussenn partners een situatie die lijk t op de in het westen bekende L(iving) A(apart) 
T(ogether)) relatie. Schneider4" ' is van mening dat het institutionaliseren van sterke. 

- ;44 Loor 1VV2. p. 7K-7V; Cohen l'W|. p. IS1;, 
4""  Van Lier 1 V77. p. C>2-f.t>: tVdaynjsingh V.miu IVX4. p. 3V. 
~;'' Schneider I Vol. p. viii . 
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langdurigee of intense banden tussen de man en zijn echtgenote niet verenigbaar is 
niett het behoud van matrilineaire afstammingsgroepen. Vrouwen kunnen in matri-
lineairee afstammingsgroepen de plaats die zij aan hun afstammelingen in de moe-
derlijkee lij n geven, niet vervangen door de banden van het huwelijk. De man aan 
dee andere kant heeft een autoriteitsrol te vervullen m zijn groep. Die rol kan hij 
niett ondergeschikt maken vanwege de rol die hij als echtgenoot heelt."* 
Dee Marron maatschappij is hierop ook ingesteld: de morele verplichting tot ver-
zorgingg van man naar zijn zus toe drukt zwaarder dan de morele verplichting tot 
verzorgingg van een man naar zijn vrouw toe. Deze verplichting blijf t gedurende 
hett gehele leven bestaan. Als de vrouw een man heeft die goed voor haar zorgt, is 
dee verplichting tot verzorging door haar broer minder. Komt de partner van de 
vrouww te overlijden dan wordt de verplichting tot verzorging door de broer zwaar-
der.. Indien een vrouw reeds getrouwd is geweest dan heek zij uit het vorig huwe-
lij kk haar huisraad behouden. Haar oudste broer of neef kan, als zij naar haar dorp 
terugkeert,, een hut voor haar bouwen. Voor de dagelijkse behoeften is een Mar-
ron-vrouww niet geheel afhankelijk van de mannelijke leden uit die gemeenschap. 
Landbouwgewassenn teelt zij zelf. Kleine visjes uit de rivier kan zij ook zelf vangen. 
Wil dd en grote vissen worden door de mannen gevangen. Echter worden deze vaak 
doorr de vrouwen onderling met elkaar gedeeld. Ook al zou een vrouw geen part-
ner,, broers of neven hebben, dan nog zouden haar zusters en nichten die wel een 
partnerr hebben, hun deel van het wild met haar delen. 

D.D. De atttoriteitslijn en de keuze van de erfgenamen 

Eenn ander gevolg van het verschil in afstammingssysteeiu is het verschil in de auto-
riteitslijnn en de keuze van de erfgenamen. 
Dee heersende opvatting is dat in de menselijke geschiedenis eeuwenlang de auton-
teitslijn,, vanwege het de door kerk41"" ingestelde huwelijk, bij de man lag. Uit de 
natuurlijkee rol van de vrouw bij de voortplanting, vloeide volgens velen heel na-
tuurlijkk een bepaling van haar functie en rol voort. De vrouw is in wezen dus echt-
genotee en moeder, waardoor de positie van echtgenoten volkomen ongelijk is. De 
mann heeft de autoriteit. Het formele argument in zoveel verlichte teksten die de 
ongelijkheidd der seksen m het instituut huwelijk rechtvaardigen, berust op de niet 
terr discussie gestelde gedachte dat als men wil dat een verbintenis onverbreekbaar 
is,, een van de partijen boven de ander moet staan. Gelijkheid zou snel een eind 
makenn aan de verbintenis/1'1 In de Marron maatschappij ligt de autoriteitslijn ster-
kerr bij de man dan in de Surinaamse maatschappij daar mijns inziens het bewust-
wordingsprocess over deze ongelijkheid minder ver is dan in de Surinaamse maat-
schappijj  (zie hierover ook hoofdstuk 10). 

Buitenn de plichten van echtgenote, moeder en hoofd van de huishouding is de 
vrouww m het huwelijk wezenlijk gehouden aan seksuele trouw. Ontrouw van de 
vrouww brengt namelijk de grondslagen van de samenleving, en daarmee die van het 

Hierbijj  denk ik vooral aan de tendens m de westerse maatschappij waarbij de verzorging van de 

echtgenoott door de erflater belangrijker wordt geacht dan bet nalaten \ an een erfenis aan zijn 

kinderen. . 

11 )e Bruijn Soons Kleij n Huijgen Reinhar tz ]')')').  nr. 1. 

( 'r.unpe-C'asiiabett l 'W2. p. 2M. 
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gezin,, aan he: wankelen: ontrouw van de vrouw maakt het de man onmogelijk te 
wetenn ot het kind van hem is. Ontrouw van de man daarentegen roept niet zulke 
tellee veroordelingen op.4:" Voornoemde afnemende autoriteit van de man heeft er-
toee geleid dat bij de keuze van de erfgenamen er een ontwikkeling is geweest 
waarbijj  eerst alleen mannen tot erfgenaam gekozen werden en geleidelijk aan de 
vrouwenn hiervoor in aanmerking kwamen. 

Hett Westerse en met name het Surinaamse afstammingssvsteem heeft een ontwik-
kelingg doorgemaakt waarbij van het patrilineair afstammingssyteem overgestapt is 
naarr het bilateraal systeem. 

t:.t:. De erfgcthiincn 

Dee autoriteitslijn ligt bij de Marrons bij de man. Het beheer van het vermogen 
doorr de oudste broer in het Marron-erfrecht is waarschijnlijk een verschijnsel dat 
terugg te voeren is naar het feit dat mensen die m groepsverband leven vanuit de 
sterkstee behoefte van de groep met eigendom en overgang van eigendom omgaan. 
Bekijkenn we de geschiedenis van de mensheid dan zien we dat overal ter wereld 
sprakee is geweest van eenzelfde ontwikkeling. Niet de individuele, maar de stam-
ott tamilie-eigendom is bij de meeste volkeren de primitieve vorm van eigendom 
geweest.. Bij een dusdanige gemeenschappelijke eigendom is van een eigenlijk erf-
rechtt geen sprake; het is de stam of familie, welke voor en na de dood van iemand 
eigenaarr van de goederen blijft . Ten hoogste beheert het hoofd van de familie of de 
stamm de goederen en vertegenwoordigt hij de familie naar buiten. Het recht kan 
dann aangeven, wie het hoofd van de familie of de stam zal opvolgen in zijn recht 
vann beheer en in zijn bevoegdheid de familie naar buiten te vertegenwoordigen. 
Slechtss m oneigenlijke zin kan men dan van een erfopvolging spreken. Eerst met 
hett losser worden van de familieband en de ontwikkeling van de individuele ei-
gendomm kan men spreken van een overgang der goederen na overlijden.4"1 Binnen 
eenn ruimer perspectief bekeken is het beheer van het vermogen door de oudste 
broerr een verschijnsel dat terug te voeren is op het feit dat mensen die in groeps-
verbandd leven vanuit de sterkste behoefte van de groep met eigendom en overgang 
vann eigendom omgaan. Niet de individuele, maar de stam- of familie-eigendom is 
bijj  de meeste volkeren de primitieve vorm van eigendom geweest. Bij een dusda-
nigee gemeenschappelijke eigendom beheert het hoofd van de familie of de stam de 
goederenn en vertegenwoordigt de tamilie naar buiten toe.42: De sterkste behoefte 
bijj  de Marrons is waarschijnlijk geweest dat er een leider was, die de volledige be-
schikkingsbevoegdheidd over de goederen van de stam had, zodat hij voor de stam 
konn zorgen. Ik ben evenals Kleijn van mening dat de sterkste behoefte van de Ne-
derlandsee bevolking - het toekennen van alle goederen uit de nalatenschap aan de 
langstlevendee echtgenoot - ook voort komt uit de verzorgingsgedachte.423 Blijkbaar 
leidtt de sterkste behoefte van de groep bij zowel de Marrons als in Nederland ertoe 
datt één persoon na de dood van iemand bepaalt wat er niet het vermogen gebeurt. 

4-""  Crampe-Casnabet 1W2. p. 2 M. 
4- :: Asser-Meijers-Van der Hoe;j; \')(il.  p. 3-4; Asser-Pcmck <>  2<Ki2. nr. 4. 
4 ""  Asser- Meijers- Van der Ploê  IW>7. p. 3-4. 

' - '' Kleijn l'AS3. p. I. 
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Bijj  de Marrons heeft dit gegeven zich verder ontwikkeld en is het beheer door een 
familielidd een overgang van het bezit onder de voorwaarde van verdeling gewor-
den.. Hierbij kan evenals bij het Marron testamentair erfrecht dat onder I van deze 
paragraaff  is uitgewerkt, gesproken worden van een opschortende voorwaarde. De 
opschortendee voorwaarde is de wil van degene die de nalatenschap moet verdelen 
omm dit te doen plaatsvinden. Mocht aan de voorwaarde niet voldaan worden dan 
blijf tt de oudste broer in het bezit van de goederen. 

Eenn andere vraag die bij de positie van de oudste broer aan de orde komt is de 
vraagg of hij de saisine heeft. In het Marron-erfrecht wordt men pas erfgenaam (zo-
well  ab-intestaat als testamentair) als degene die de nalatenschap verdeelt, een goed 
vann de erflater geeft aan een van de bloedverwanten. Er wordt mijn inziens geen 
afbreukk gedaan aan de saisine regel, daar de dode inderdaad de levende in het bezit 
steltt van al zijn goederen. Echter worden niet de erfgenamen meteen na het over-
lijdenn in het bezit gesteld van de goederen, maar degene die de erfenis verdeelt, 
onderr de voorwaarde dat hij na afsluiting van de rouwperiode dit bezit (deels) doet 
overgaann naar de andere erfgenamen. 

ƒ-'.. De vereisten voor erfopvolging 

Dee vereisten voor de erfopvolging bij de Marrons zijn dezelfde als de vereisten op-
genomenn in het SBW. Met dien verstande dat er enige afwijking is in de interpre-
tatiee van "het bestaan van de erfgenaam". Indien iemand uit de Marron gemeen-
schapp een feit heeft gepleegd waardoor hij uit de gemeenschap gesloten wordt, be-
staatt hij voor die gemeenschap niet meer. Mocht een nalatenschap openvallen 
waarbijj  een persoon zonder deze omstandigheid als erfgenaam geroepen zou wor-
den,, dan verhindert deze uitsluiting het erfgenaamschap. De redenen voor het uit-
sluitenn van iemand uit de Marron gemeenschap komen overeen niet de redenen 
diee in het SBW leiden tot onwaardigheid. Is een Marron dus door die gemeen-
schapp onwaardig bevonden om te erven, dan kan dat ertoe leiden dat hij ook als 
erfgenaamm niet bestaat. Met het uitsluiten uit de gemeenschap wordt de regeling 
vann de onwaardigheid in het SBW die soms te kort schiet, opgevangen: de moor-
denaarr genoemd in het moordenaarsarrest"04 bijvoorbeeld had het slachtoffer bewo-
genn tot een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden te maken. Door boedelmen-
gingg zou hij ondanks zijn onwaardigheid de helft van haar vermogen verkrijgen. 
Eenn Marron die uitgesloten wordt, moet alles wat hij heeft, achterlaten en uit het 
dorpp vertrekken. Hetgeen hij onrechtmatig verkregen heeft, komt hem hierdoor 
niett toe. 

(j.(j. (i rad en in verwantschap 

Behalvee de aanwijzing van hen. die als erfgenaam in aanmerking kunnen komen, 
geeftt het Westers erfrecht nog hun onderlinge volgorde aan door de bepaling van 
dee graad van verwantschap. Bij bloedverwantschap maakt men onderscheid tussen 
bloedverwantschapp in de rechte lij n en bloedverwantschap in de zijlijn . Bloedvcr-

X2iX2i HR / december 1 ')')n. N| \<)1)}. n')3 mioordcna.irs,im>t). 
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wantschapp in de rechte lij n bestaat tussen personen die van elkaar afstammen. 
Bloedverwantschapp in de zijlij n bestaat tussen hen die van dezelfde persoon af-
stammen.. Ouders en kinderen zijn aan elkaar verwant in de rechte lij n in de eerste 
graad,, omdat de verwantschap van het kind tot de ouder is veroorzaakt door één 
geboorte,, te weten die van het kind.42'' De berekening van de graad van bloedver-
wantschapp tussen bepaalde mensen kwam niet alleen te pas bij de beantwoording 
vann de vraag, or een huwelijk tussen hen geoorloofd was, maar ook om uit te ma-
kenn ot iemand eens anders erfgenaam bij versterf was.4''' In de rechte lij n is er geen 
verschil:: elke generatie telt voor één graad. Men vindt dus de graad van bloedver-
wantschapp van personen die in tic rechte linie aan elkaar verwant zijn door het aan-
tall  geboorten te tellen dat tussen hen in ligt. Vader en zoon staan in de eerste graad 
tott elkaar en grootvader en kleinzoon tot de tweede graad. In de zijlij n is er wel 
eenn verschil tussen de gradenberekenmgen der drie genoemde stelsels. Wil men 
naarr het Surinaams recht, de verwantschapsgraad van twee personen berekenen, die 
elkaarr in de zijlij n bestaan, dan telt men van de ene persoon tot de gemeenschappe-
lijk ee stamvader en van daar naar beneden tot de andere persoon. Zoveel graden als 
personenn met weglating van de gemeenschappelijke stamvader.4"1 

Dee Marrons hebben hun eigen wijze van gradenberekemng ontwikkeld. Bij de 
Marronss bestaat de "osu" uit de moeder met haar kinderen: personen die in de eer-
stee graad aan elkaar verwant zijn. De "mama pikm" bestaat uit de verzameling van 
kinderenn en kleinkinderen van een grootmoeder: hier is sprake van tweede en der-
dee graads verwantschap. De "bee" bestaat uit verschillende "mama pikin" die een 
gemeenschappelijkee stammoeder hebben. Een of meer "bee" vormen samen een 
"lo" .. De mensen van een " lo " hebben een stammoeder die terug gaat tot de eerste 
vrouww die uit Afrik a naar Suriname werd getransporteerd en uit wie de groep is 
voortgekomen.. Nadat de dochters van deze stammoeder kinderen gekregen had-
den,, begonnen de verschillende "bee" te ontstaan.42s Als uitgegaan wordt van de 
oorspronkelijkee "bee" dan is de graad van verwantschap ten opzichte van de eerste 
stammoederr nu heel groot geworden. Voor de bepaling van de erfgenamen geven 
dee Marrons aan dat zij die tot dezelfde "bee" behoren dezelfde "afo", overgroot-
moeder,, hebben. Her begrip "afo", is aan de ene kant een aanspreektitel voor alle 
vrouwelijkee voorouders. Aan de andere kant betekent het "overgrootmoeder".42'' 
Ui tt het onderzoek is gebleken dat voor verwantschap waardoor geërfd kan worden 
nuu het begrip "afo" in de zin van overgrootmoeder bedoeld wordt. De verwant-
schapp kan dus tot de zesde graad lopen. Dit is overeenkomstig het feit dat in het 
Surinaamsee recht (art. K3(-> SBW) de erfopvolging tot de zesde graad is beperkt. 

Echterr geldt in het Marron-erfrecht het stelsel van gelijke graad op een andere wij -
zee waarbij erfgenamen die volgens de Marron telling in gelijke graad verwant zijn 
d.\nd.\n de erflater een gelijk deel erven. De Marrons zien de kinderen van hun moe-
derss zusters als hun eigen broers en zusters. Hun moeders zusters en broers worden 

^^ Pido Van dor Burcht. Doek 2<MI2. p. 3 
- vv De Blécourt 1WJ, p. 331-334. 
--'""  De l i lécourt 1W>. p. 331-334. 
x >> Kikosie 1 'W. p. ] ( ;-2n. 
- ""  Rikosie I W J. p. 20. 
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opp dezelfde wijze als hun moeder behandeld. De oudste broer van de moeder 
wordtt zelfs als vader aangesproken en heeft taken die in de westerse cultuur taken 
zijnn die de vader heeft. Gezien een dergelijke wijze van schikking geschiedt de gra-
denverdelingg bij de Marrons dus op een andere wijze. Het Aucaanse woord "sisa" 
betekentt namelijk zowel zuster als nicht, terwijl "bala" zowel broer als neet in de-
zelfdee generatie kan betekenen. 

Inn figuur 5 zijn volgens het Marron-erfrecht 14. 15. 1 6 en 6 eerstegraads verwanten 
mm de rechte lij n van erflater 10.11, I 2 en 13 zijn ook eerste graads verwanten van 
erflaterr 10. De Marrons hebben dus hun eigen wijze van gradenberekemng die niet 
overeenkomtt met de westerse wijze van gradenberekemng. 

Figuurr  5 

Ö 1 4 4 

66 6 AT 08 A 9 

OlOO A l l 012 A 13 

Ólö ö 

H.H. Groepen erfgenamen 

Behalvee de aanwijzing van hen. die als erfgenaam in aanmerking kunnen komen, 
dientt het recht nog hun onderlinge volgorde aan te geven. Het Surinaamse erfrecht 
hanteert,, het groepen stelsel. Bij het groepen stelsel worden de verwanten naar 
groepenn gerangschikt. De eerste groep wordt gevormd door de afstammelingen van 
dee erflater: de tweede groep door de ouders van de erflater en hun afstammelingen, 
diee niet tot de eerste groep behoren: de derde groep door de grootouders van de 
erflaterr met de afstammelingen van deze, enz. 4 ' Het Marron-erfrecht hanteert 
eveneenss het groepen stelsel: beide rangschikken de bloedverwanten in groepen, 
dochh de invulling van de groepen is anders door de andere bepaling van hetgeen 
verwantschapp is en de andere bepaling van de graad van verwantschap. In het Mar-
ron-erfrechtt worden de eerste graad van verwantschap m de zijlij n (tweede graads 
verwantschapp volgens artikel 343 SBW en artikel 1:3 NBW) en de eerste graad van 
verwantschapp in de rechte lij n aan elkaar gelijkgesteld. Hierdoor bestaat de eerste 
groepp uit de kinderen van de erflater indien deze een vrouw is, de moeder van de 
erflaterr tezamen met diens broers en zusters van dezelfde moeder en de broers en 

43""  Hoogbergen 1984, p. 35. 
'' Asser-Meijers-Van Der Ploeg 1967, p. 28- 29. 
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zusterss van de moeder van de erflater en de tweede groep uit de grootmoeder 
(MoMo)) van de erflater tezamen met de afstammelingen van een kind indien de 
erflaterr een vrouw is, de afstammelingen van de zusters (MoDo), en de afstamme-
lingenn van de tantes ( MoZu). De derde groep bestaat uit de overgrootmoeder van 
moederzijdee van de erflater en de afstammelingen van deze uit de moederlijke lij n 
tott de zesde graad. 

/.. De uiterste wilsbeschikking 

Tenslottee kan voor nog een verschil tussen het Marron en het Surinaams recht een 
verklaringg gegeven worden: de af- casu quo aanwezigheid van de uiterste wilsbe-
schikkingg in de betreffende rechtssystemen. 
Hett uitgangspunt voor het maken van een uiterste wilsbeschikking is het feit dat de 
eigenaarr de vrije beschikking over zijn goederen tijdens zijn leven moet hebben. In 
zoverree het recht deze bevoegdheid tot het maken van uiterste wilsbeschikkingen 
erkent,, in zover zal het erfrecht een uitvloeisel zijn van de individuele eigendom.432 

Dezee regel is bij de Marrons iets moeilijker toe te passen, omdat dit recht wel een 
wijzee kent waarop een uiterste wilsbeschikking gemaakt kan worden. In het bijzijn 
vann twee getuigen kan de Marron erflater hebben bepaald dat een aantal goederen 
naa zijn dood een bepaalde persoon moeten toekomen. Ingeval hetgeen toegezegd is 
eenn voordeel is, dat in iets anders dan het geheel of een evenredig deel van het 
vermogenn bestaat, zou gesproken kunnen worden van een legaat.4''3 Echter zouden 
dee erfgenamen dan de plicht hebben om de legaten aan legatarissen uit te keren 
(art.. 986 SBW). Gebleken is dat de makingen die de erflater kan doen bij de Mar-
ronss beperkt is door de beslissing van de executeur-testamentair. Deze kan namelijk 
beslissenn dat hij hetgeen toegezegd is niet doet toekomen omdat de making niet 
rechtsgeldigg is geschiedt of omdat hij van mening is dat het niet redelijk is. Hierte-
genn hebben de Marrons geen verweer. De Marron "executeur-testamentair1' heeft 
duss het veto-recht als het de rechtsgeldigheid en de verstrekking van legaten be-
treft.. Er is daarom in het Marron-erfrecht geen sprake van testamentair erfrecht zo-
alss wij dit in het Surinaamse en Nederlandse erfrecht kennen. Deze vorm van erf-
rechtt bij de Marrons zou testamentair erfrecht onder opschortende voorwaarde ge-
noemdd kunnen worden. Analoog aan de artikelen 1274, 1284 en 1285 SBW be-
treffendee de voorwaardelijke verbintenissen is er dan pas sprake van testamentair 
erfrechtt als aan de voorwaarden voldaan is. Artikel 1285 lid 1 en 2 SBW bepalen: 

"Indien"Indien de verbintenis vati een opschortende voorwaarde afhangt, blifft de zaak, die het on-
denverpdenverp van de verbintenis uitmaakt, voor rekening van de schuldenaar, die slechts verbonden 
isis om deze te leveren, wanneer de voorwaarde vcwuld is. 

IndienIndien de zaak geheel en al is verloren gegaan buiten toedoen van de schuldenaar, blifft 
er,er, noch van de ene, noch van de andere zijde, enige verbintenis bestaan." 

-'-- Asser-M ei] ers-Van der Ploeg 1W2. 1.7. . 
4V>> Artikel 'JK4 SBW zegt over het legaat: " Een legaat is een bijzondere beschikking, waarbij de 

erflaterr aan een of meer personen zekere bepaalde goederen geert, ofwel al zijn goederen van 
eenn zekere soort. als. bijvoorbeeld, al zijn roerende of onroerende goederen, of her vruchtge-
bruikk van alle ot van een gedeelte van zijn goederen." 
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Dee erflater wordt dan gezien als de schuldenaar en de legataris als de schuldeiser. 
Dee opschortende voorwaarde is de wil van degene die de nalatenschap verdeelt om 
hetgeenn door de erflater is toegezegd, ten uitvoer te brengen. 
Dee zaak die het onderwerp van de verbintenis uitmaakt, blijf t in deze opvatting dan 
inn het bezit van de erfgenamen van de erflater totdat de voorwaarde is vervuld. De 
zaakk moet slechts geleverd worden als de voorwaarde is vervuld. Indien de voor-
waardee niet is vervuld, blijf t er noch van de zijde van de ene noch van de andere 
partijj  een verbintenis bestaan. 

Samenvattendd kan gesteld worden dat het grootste verschil tussen de positie van de 
langstlevendee Marron-echtgenoot en de positie van de langstlevende Surinaamse 
echtgenoott het feit is dat door het huwelijk er geen gemeenschap van goederen 
tussenn Marron-echtgenoten ontstaat, terwijl dat tussen Surinaamse echtgenoten 
overr het algemeen wel het geval is en het feit dat de echtgenoten in het Marron-
erfrechtt niet van elkaar erven, terwijl de echtgenoten in het Surinaams erfrecht 
overr het algemeen wel erfgenamen van elkaar zijn. Het ontbreken van een ge-
meenschapp van goederen door het huwelijk ligt in de traditionele Marron gemeen-
schapp vanwege het feit dat man en vrouw over het algemeen niet samen wonen, 
voorhanden.. De positie van de Marron-echtgenoot - erfgenaam is zoals dat in het 
algemeenn het geval was voor 1923 in Nederland en voor 1934 in Suriname. Waren 
dee echtgenoten niet in gemeenschap van goederen gehuwd, maar was er sprake van 
huwelijksee voorwaarden en met name van de uitsluiting van de gemeenschap van 
goederen,, dan ontstond voor 1934 dezelfde situatie als hetgeen nu in het Marron-
huwelijksvermogens-- en erfrecht plaatsvindt. Hoe geschiedde de verzorging van de 
langstlevendee echtgenoot toen? De gedachte aan het toekennen van een kindsdeel 
aann de langstlevende echtgenoot is immers voortgesproten uit de idee dat deze ver-
zorgdd achtergelaten moet worden. Deze echtgenoten waren afhankelijk van hun 
kinderenn of vervielen na overlijden van de andere echtgenoot tot de bedelstaf.414 

Di tt is het gevolg geweest van het feit dat het erfrecht de bloedverwantschap als ba-
siss heeft en de echtgenoot geen bloedverwant is. Met het erven van de langstleven-
dee echtgenoot wordt het beginsel van bloedverwantschap in het erfrecht doorbro-
ken.. In het Surinaams en Nederlands erfrecht heeft het zeker bijna een eeuw ge-
duurd,, het eerste BW werd m Nederland in 1838 en in Suriname in 1869 inge-
voerd,, voordat de langstlevende echtgenoot volgens het ab-intestaat erfrecht van de 
anderee echtgenoot kon erven. Pas in 1934"1" werd de langstlevende echtgenoot sa-
menn niet de wettige kinderen tot de nalatenschap geroepen. Voorafgaand aan deze 
wijzigingg in Suriname had de wetswijziging in Nederland m 1923"1'' plaats. Daar-
voorr erfde de langstlevende echtgenoot in beide landen pas na alle bloedverwanten 
vann de erflater tot de twaalfde graad. In de praktijk betekende het dat de langstle-
vendee bij zeer hoge uitzondering erfde. Doordat het beginsel van bloedverwant-
schapp in het Marron-erfrecht niet verbroken is. erven de echtgenoten, anders dan 

Handelingenn van het Surinaamse Parlement. Veroudering van ló november D33. Behandeling 
vann de verordening tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
omtrentt de erfopvolging. 
Verordeningg van 24 november B>33, tot wijziging en aanvulling van de bepalingen win het 
Burgerlijkk Wetboek voorde kolonie Suriname omtrent de erfopvolging. (i.B. \i>34. 3d. 
Wett van 17 februari 1^23. STB. 4n. 
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inn het Surinaams erfrecht, niet van elkaar. Als de vergelijking niet het Surinaams 
erfrechtt doorgetrokken zou worden, dan zou in het Marron-errrecht het deel van 
dee langstlevende echtgenoot niet aan een kindsdeel gelijkgesteld kunnen worden, 
daarr het kind, ingeval de erflater een man is, niet van de vader erft. 




