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Conclusies s
Dee positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron, Caraïbsch en Surinaams
rechtt heeft een aantal verschillen en overeenkomsten opgeleverd. De discussie over
dezee uitkomsten zal pas tot duidelijk zichtbare resultaten leiden als het recht van de
Marronss en Caraïben erkend wordt door de Centrale Overheid van Suriname en
alss deze erkenning zich voortzet in aanpassing van cie regelgeving.
O pp het internationale vlak wordt, zoals eerder aangehaald in hoofdstuk 3, gewerkt
aann de vastlegging en acceptatie van de rechten van Inheemsen en tribale volken.
Hett proces van erkenning en vastlegging van de rechten van Inheemsen is in een
verderr gevorderd stadium dan het proces waarin de tribale volken gewikkeld zijn.
Brazilië,, Mexico en Australië bijvoorbeeld zijn zelfs zo ver dat zij de rechten van de
Inheemsenn vastgelegd hebben in hun grondwet en verder in andere wetten hebben
uitgewerkt.. De erkenning en vastlegging van de rechten van de afstammelingen
vann de Marrons begonnen echter pas in de jaren SI) en 90 van de vorige eeuw. 4 4
Hoewell de Inheemsen in hun strijd om erkenning verder zijn dan de afstammelingenn van de Marrons, blijven een aantal punten voor beide groepen problematisch.
Problematischh blijtt dat niet alle traditionele aanspraken kunnen worden omgezet in
eigendomm volgens internationale nonnen en dat niet alle traditionele gebruiken (die
wreedd en discriminerend kunnen zijn, zoals riten van inwijding in de gemeenschap)) stroken met universele normen van mensenrechten. 4 ''"'
Aann de andere kant is de internationale gemeenschap als totaliteit nog ver verwijderdd van een unaniem concept over de wijze waarop mensenrechten begrepen
moetenn worden. Noch is er volledige en algemene overeenstemming over de wijze
waaropp de ethische en legale consequenties geïnterpreteerd moeten worden. Een
rechtt is immers een product van een bestaande sociale orde, waardoor verschillen
inn de interpretatie over de toepasbaarheid en geaccepteerdheid van particuliere
rechtenn gebonden zijn aan specifieke culturele en religieuze tradities. Iets dat in de
enee socio-culturele context geaccepteerd wordt als een recht (bijvoorbeeld het
rechtt van de vrouw op abortus) kan in de andere gezien worden als een ontkenningg van een ander recht (in het voorbeeld het recht op leven van het ongeboren
kind).. Het is daarom van belang dat de aanwezigheid en de status van de culturele
enn religieuze ideeën op de mensenrechten geaccepteerd worden. 4 '' Deze gebondenheidd van het recht aan culturele en religieuze tradities komt in Suriname tot uitingg door het bestaan van bijvoorbeeld het Marron-erfrecht en het erfrecht van de
Caraïben.. Een betere overeenstemming op internationaal niveau over de wijze
waaropp mensenrechten begrepen en geïnterpreteerd moeten worden zal leiden tot
erkenning,, acceptatie en toepassing van de mensenrechten en met name gelijke
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rechtenn voor man en vrouw bij alle culturele een religieuze groepen in een land
c.q.. in Suriname.
Surinamee heeft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geratificeerdd en zou er dus voor moeten zorgdragen dat er in het huwelijksvermogens- en
erfrechtt van de Marrons geen discriminatie op grond van het geslacht plaatsvindt.
Daarr het zoals eerder gezegd van belang is de invloed van de culturele en religieuze
ideeënn op de rechten van de mensen te onderkennen en accepteren en gezien het
feitt dat de rechten van de Inheemsen en tribale volken niet opgenomen zijn in de
Universelee Verklaring van de rechten van de mens, ligt de oplossing van dit vraagstukk op het internationale vlak.
Dee reeds bestaande Verklaring moet aangepast worden omdat de Universele Verklaringg van de Rechten van de Mens een stap voorwaarts in het respect voor en de
effectievee beoefening van de mensenrechten is. Het is een internationaal instrument
datt toegepast en gerespecteerd moet worden door de landen die lid zijn van de Verenigdee Naties. Het geeft een comnuttering van htm kant weer om te verzekeren
datt zij de mensenrechten zullen toepassen in htm landen. De Universele Verklaring
vann de Rechten van de Mens wordt echter gebruikt in overeenstemming met de
belangenn van de dominante machten binnen de Verenigde Naties. De Verenigde
Natiess moeten komen tot een volledige herziening van hun werk, waarbij de economische,, politieke, sociale en culturele rechten bij elkaar gezet worden en waarbij
dee autonomie en rechten van inheemse, tribale volken, etnische en culturele minderhedenn meegenomen worden sinds deze niet opgenomen zijn in de Universele
Verklaringg van de Rechten van de M e n s / Zodoende kan gekomen worden tot
definitiess van mensenrechten die voor alle landen acceptabel en toepasbaar zijn.
Hiernaa zal pas sprake zijn van een universele invulling van het gelijkheidsbegrip.
Toetsingg van het huwelijksvermogens- en erfrecht van de Marrons aan dat gelijkheidsbegripp is mijns inziens dan wel gerechtvaardigd.
Inn het verlengde van deze denkwijze moet de cultuur van de Marrons en de Caraïbenn van Suriname behouden worden, beter bestudeerd worden en moeten zij m
staatt woorden gesteld om vrijelijk hun culturele en economische rechten tot uitdrukkingg te brengen. De verkrijging van een zakenrechtelijke titel op de grond en
daarmeee samenhangende het al dan niet vererven daarvan door een individu of een
groep,, is een van de rechten die een oplossing verdient. Hieromtrent moet zoals
eerderr aangegeven, verder onderzoek verricht worden. Bij de oplossing van dit
vraagstukk speelt vooral de rijkdom van het Surinaamse binnenland aan delfstoffen
mee.. Deze rijkdom zou het gehele Surinaamse volk ten goede moeten komen. De
Surinaamsee wetgeving biedt echter nu reeds mogelijkheden voor oplossing van dit
probleem.. In geval namelijk de sterkste zakenrechtelijke titel op de grond, het eigendomsrecht,, aan de Marrons en Inheemsen verleend zou worden, dan komen er
minderr belangen van de rest van de Surinaamse bevolking in het geding dan in eerstee instantie gedacht wordt. Het Decreet Mijnbouw" s geeft namelijk in artikel 2
aann dat alle delfstoffen in en op de grond worden geacht te zijn afgescheiden van de
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eigendomm van de grond. Verder wordt in dit artikel bepaald dat alle delfstoffen
binnenn het grondgebied van de Staat Suriname, waaronder mede begrepen de territorialee zee haar bodem en ondergrond in eigendom aan de Staat toe behoren. In de
aanbevelingenn die hierna volgen wordt er een voorstel gedaan over de manier
waaropp de rechten van deze groepen binnen Suriname behouden kunnen worden.

