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SURINAMISERING VAN HET HUWELIJKSRECHT

Eén van de rechtsgebieden, waar de kloof tussen de vigerende
rechtsordening en de sociale werkelijkheid dikwijls tamelijk groot
kan zijn, is het familierecht. De in diverse groepen of culturen
bestaande opvattingen omtrent verwantschap en huwelijk, gezin
en opvoeding verschillen vaak in belangrijke mate en soms zelfs in
fundamentele opzichten van elkaar, zodat het voor de wetgever
geen gemakkelijke taak is een rechtsordening tot stand te bren-
gen, die voor alle onder hetzelfde rechtsstelsel levende groepen
ook helemaal acceptabel is. Dit nu is het geval in Suriname, waar
in de loop van de geschiedenis personen van vier werelddelen zijn
verenigd, met als gevolg dat er vele talen, godsdiensten en cultu-
ren bestaan. Het was dan ook te verwachten, dat het 'koloniale'
familierecht, en voornamelijk het huwelijksrecht, vroeg of laat
gesurinamiseerd zou worden.

Toen op 1 mei 1869 het Rooms-Hollandse recht werd afge-
schaft en de nieuwe wetgeving van kracht werd, was met de invoe-
ring van het Burgerlijk Wetboek voor de Kolonie Suriname ook
het familierecht, zoals dat in het Nederlands Burgerlijk Wetboek
van 1838 was geregeld, vrijwel ongewijzigd overgenomenl. En
hoewel in de loop der jaren het Surinaams Burgerlijk Wetboek
— zoals het sedert 1 januari 1944 officieel heet — uiteraard talrijke
malen en soms zelfs nogal ingrijpend is gewijzigd, is het daarin
neergelegde huwelijksrecht tot 1973 nauwelijks aan enige belang-
rijke verandering onderhevig geweest. (Hetzelfde gold, in mindere
mate, ook voor het kinderrecht, totdat dit eerst in 1963 en daarna
weer in 1972 in fundamenteel opzicht werd vernieuwd)2.

De succesvolle immigratie van Hindostanen — op 5 juni 1873
waren de eerste immigranten uit het toenmalige Brits-Indië per
zeilschip Z^//^ i?oo/é/è in Suriname aangekomen — heeft er uit-
eindelijk toe geleid, dat het Surinaamse huwelijksrecht een be-
langrijke en belangwekkende ontwikkeling heeft doorgemaakt.
Het Koloniaal Bestuur heeft zich veel moeite getroost om de
Hindostaanse immigranten voor Suriname te behouden, aange-
zien deze voor de economie van Suriname onontbeerlijk waren
gebleken^. En toen de Hindostanen zich min of meer in Surina-
me hadden ingeburgerd, ontstond de noodzaak van een speciale
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regeling met betrekking tot de door hen gesloten huwelijken; en
deze noodzaak werd nog groter, toen ook Javanen uit het toen-
malige Nederlands-Indië zich blijvend in Suriname vestigden.

De grote moeilijkheid, waarvoor het Bestuur zich geplaatst zag,
was het haast volkomen ontbreken van belangstelling bij de im-
migranten voor het sluiten van een huwelijk volgens het
Burgerlijk Wetboek, zodat vrijwel alle door hen en hun
nakomelingen gesloten huwelijken — hoewel in overeenstem-
ming met hun religieus en cultureel patroon voltrokken en vol-
gens hun geloofs- en rechtsovertuiging volkomen geldig en der-
halve ook sociaal erkend — officieel als niet-wettig werden be-
schouwd, met alle juridische consequenties van dien, zowel voor
de echtgenoten zelf als voor de uit hun huwelijk geboren kinde-
ren! Verontrust door deze sociale wantoestanden bij de Hindosta-
nen en Javanen — die op den duur het grootste deel van de Suri-
naamse bevolking gingen uitmaken — heeft het Bestuur dan ook
getracht, om tot op zekere hoogte aan de rechtsovertuiging van
de Hindoes en Moeslims tegemoet te komen. Zo ontstond wat
verkeerdelijk als 'Azwróf^ HwttWy&fM^/'gtfwzg' is aangeduid'*.

Reeds in 1891 werd een mislukte poging gedaan, om een
speciale huwelijkswetgeving ten behoeve van de Hindostanen in
het leven te roepen, zulks naar aanleiding van het op 1 september
1891 in het westelijke buurland in werking getreden 'British Gui-
ana Immigration Ordinance'. Toen is serieus de vraag onder ogen
gezien, "of niet op het punt van door immigranten te sluiten
huwelijken de Surinaamsche wetgeving gelijk gemaakt zou kun-
nen worden aan die van Demerara", welke vraag evenwel ont-
kennend werd beantwoord, "omdat deze regeling, die in het
Britsche rechtssysteem paste, zich minder goed bij het systeem
van het in den Nederlandschen staat geldend recht zou aanslui-
ten" 5.

In 1902 werd een nieuwe poging gedaan: toen werd door Gou-
verneur Tonckens de ontwerp-verordening "betreffende huwe-
lijken van Aziaten" bij de Koloniale Staten ingediend. In deze
H««Wy/ê.rv«-o/'afej«»£ Azwtew — welke in 1907 door Gouver-
neur Idenburg werd vastgesteld — werd niet alleen de leeftijd
voor het aangaan van een huwelijk door "personen van Neder-
landsch-Indischen of Britsch-Indischen landaard" verminderd
tot 15 jaar voor mannen en 13 jaar voor vrouwen, maar werden
ook andere faciliteiten toegestaan: vergemakkelijking van het be-
wijs van de ouderdom der aanstaande echtgenoten, weglating van
de aan het ontbreken van de huwelijkstoestemming verbonden
bezwaren en afschaffing van omslachtige en tijdrovende formali-
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teiten in geval van een huwelijk bij aankomst in Suriname.
Evenwel bleek deze tegemoetkoming toch niet aan de werkelij-

ke behoeften van de immigranten te voldoen, want het aller-
grootste deel van hun huwelijken werd nog steeds door de /></»<//*
of de wz<z«/i'/ (geestelijke voorganger bij Hindoes resp. Moeslims)
voltrokken. Het probleem van de onwettigheid bleef derhalve be-
staan: 20 bedroeg in 1930 het totaal der geboorten bij Hindosta-
nen 1639 en bij Javanen 498, en van deze 2137 kinderen waren
2086 als buiten echt geboren geregistreerd! Aan deze wantoe-
stand nu wilde Gouverneur Kielstra een definitief einde maken, en
daarom diende hij in 1937 twee ontwerp-verordeningen,
"houdende bepalingen betreffende huwelijken van het Hindoe-
isme (resp. den Islam) belijdende immigranten en daarmede ge-
lijkgestelden" bij de Koloniale Staten in. Toen deze in 1938 wer-
den verworpen , diende hij ze in hetzelfde jaar opnieuw bij de
Staten in, maar in 1939 werden deze weer verworpen.

De (Koloniale) Staten voerden als grootste bezwaar aan, dat
hier sprake was van "verbreking der alhier bestaande rechtseen-
heid door ingrijpende afwijkingen van het gemeene recht ten
behoeve van bepaalde groepen der bevolking, in casu Hindoes en
Mohammedanen". Maar Gouverneur Kielstra was ervan over-
tuigd, dat de door hem voorgestane huwelijksregeling — welke
tot op zekere hoogte beoogde "aan het rechtsbewustzijn van een
belangrijke groep ingezetenen tegemoet te komen" — "niet al-
leen tot rechtsdifferentiatie doch aan den anderen kant tot we-
zenlijke rechtseenheid" zou Ieiden5a. Daarom heeft hij er zelfs
niet voor geschroomd deze geheel buiten de Staten om in te voe-
ren: gebruik makende van zijn constitutionele bevoegdheid (art.
32 lid 1 Sur. Staatsregeling) stelde hij op 14 oktober 1940 de
beide Besluiten "houdende bepalingen betreffende huwelijken
van de het Hindoeïsme (resp. den Islam) belijdende immigranten
en met hen gelijkgestelden in Suriname" vast. Met de inwerking-
treding van deze Haw^/éj^fj/a/te» HzWo^j £» Afo t̂f#z/?z£ök-
»£» op 1 januari 1941 was een afzonderlijk huwelijksrecht naast
dat van het Surinaams Burgerlijk Wetboek een feit geworden.

De Huwelijksverordening Aziaten, die ook na de invoering van
de Besluiten van kracht bleef, heeft het karakter van een bijzon-
dere regeling van het huwelijksrecht, waarbij van de algemene
regeling hiervan in het Surinaams Burgerlijk Wetboek slechts op
bepaalde niet-principiële punten ten behoeve van een specifiek
aangegeven categorie van personen (nl. Aziaten) is afgeweken. Er
werd van het principe uitgegaan, dat "het personenrecht voor het
hierbedoelde deel onzer bevolking niet anders behoort te worden
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geregeld dan voor het overige gedeelte"; een apart huwelijks-
recht werd "niet noodig, zelfs niet gewenscht" geacht, en met
vond "geen aanleiding om voor hen in meerdere opzichten van
het gemeene recht af te wijken"^ in tegenstelling hiermee wordt
in de Besluiten wel principieel van het Surinaams Burgerlijk Wet-
boek afgeweken, en bevatten deze een zelfstandige regeling van
het huwelijksrecht, zulks ten behoeve van daarin omschreven ca-
tegorieën van personen (nl. Hindoes en Moeslims) gegeven.

Terwijl de Huwelijksverordening Aziaten een tf^wo/ogzjc^ crc-
fcraw hanteert en van het afstammingsprincipe uitgaat, zodat
voor nakomelingen der van het voormalige Brits- en Nederlands-
Indië afkomstige immigranten enkel de feitelijke afstamming be-
palend was om als Aziaat te worden aangemerkt, wordt in de
Huwelijksbesluiten Hindoes en Mohammedanen een /7?//gz<?«.r
cnten«»z geïntroduceerd, zowel met betrekking tot de
huwelijksvoltrekking als wat de beoordeling van de geldigheid
van het huwelijk betreft, benevens de huwelijksontbinding in ge-
val van Moeslim-huwelijken.

Eén van de ernstige bezwaren tegen de huwelijksregeling van de
Besluiten is — nog afgezien van redactionele en technische gebre-
ken — dat zij in hoogst onvoldoende mate voldoen aan de eisen,
die te dezen in verband met openbaarheid en rechtszekerheid
dienen te worden gesteld, omdat het uit de aard der zaak van bij-
zonder belang is, dat zowel het bestaan van het huwelijk als de
datum waarop het is voltrokken zonder veel moeite en met de
grootst mogelijke zekerheid is vast te stellen. Bij een huwelijk vol-
gens één der Besluiten is namelijk voorafgaande aangifte bij de
burgerlijke stand niet vereist, terwijl ook de afkondiging achter-
wege blijft; voorts wordt de huwelijksakte niet in het bij de bur-
gerlijke stand aangelegde register, maar in een speciaal voorge-
schreven huwelijksregister ingeschreven.

En dan moet hierbij nog in aanmerking worden genomen, dat
— mede omdat de ambtenaar van de burgerlijke stand niet bij de
huwelijksvoltrekking is betrokken — de uitvoering in de praktijk
nogal veel te wensen heeft overgelaten, voornamelijk als gevolg
van een tekort aan kennis of zorgvuldigheid bij de huwelijksbe-
ambten. Te vaak heeft men zich niet stipt aan de gestelde regels
betreffende de in acht te nemen vormen van de registratie gehou-
den. Van een aantal huwelijksbeambten is bekend, dat zij "veelal
niet in staat zijn gebleken, om de hun opgedragen taak naar
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behoren te verrichten, hetgeen tot een 'ontreddering' van de ad-
ministratie heeft geleid"7.

Een ander groot bezwaar is, dat de burgerrechtelijke bepalin-
gen omtrent het vereiste van toestemming van ouders of voogd
niet op huwelijken van minderjarigen van toepassing zijn. Dit
ontbreken van het vereiste van huwelijkstoestemming, gevoegd
bij de verlaagde minimumleeftijd voor het aangaan van een
huwelijk (15 jaar voor jongens en 13 jaar voor meisjes), heeft tot
bijzonder ongewenste juridische en andere consequenties geleid.
In civielrechtelijk opzicht heeft dit o.m. tot gevolg, dat stuiting
van een op handen zijnd huwelijk niet mogelijk is, zelfs als er bi-
gamie door zou worden gepleegd!8 Een vervelende consequentie
in strafrechtelijk opzicht was, dat bij schaking van een minderja-
rig meisje — ingeval zij zelf geen klacht indiende — er geen straf-
vervolging tegen de verdachte kon worden ingesteld!9

• Bovendien heeft het ontbreken van het vereiste van huwelijks-
toestemming tot een hoogst ongewenste ontwikkeling geleid, na-
melijk het misbruik maken van de Besluiten door niet-Hindoes
en niet-Moeslims om aan het vereiste van huwelijkstoestemming
te ontkomen: wanneer men geen toestemming van zijn ouders
kan krijgen om met een Hindoe of Moeslim te trouwen, gaat men
over tot Hindoeïsme of Islam en sluit zo toch het huwelijk! En het
is ook voorgekomen, dat twee niet-Hindostanen zich tot Hindoe-
isme of Islam laten bekeren en dan het begeerde huwelijk sluiten,
"tot groot verdriet van de wederzijdse ouders, die hiertegen
machteloos staan te knarsetanden". De lage minimumleeftijden
in aanmerking nemende, valt het wel licht te begrijpen, dat er
zelfs minder oirbare praktijken kunnen ontstaan, zoals tijdens
een rechtsgeding naar voren is gekomen. En het kan bepaald niet
worden verdedigd, dat dergelijke "onaanvaardbare praktijken
onder de vleugelen van de besluiten worden bedreven" 10.

Bovendien is er het ernstige bezwaar tegen het Huwelijksbe-
sluit Mohammedanen, dat daarin een lacuneus geregelde wijze
van huwelijksontbinding is toegestaan, nl. de verstoting. Met
stelligheid kan dan ook worden gesteld — zoals trouwens ook van
de zijde van de Moeslims is toegegeven — dat het rechtsinstituut
van de verstoting in Suriname, "zowel in juridisch als in maat-
schappelijk opzicht", bijzonder onbevredigend heeft gefunctio-
neerd. "Niet alleen heeft men bij de rechtspraak en de admini-
stratie met veel moeilijkheden van interpretatie en toepassing te
kampen gehad, maar ook zijn er bepaald niet gewenste toestan-
den door in de hand gewerkt, daar in de praktijk de vrouw niet
zelden geheel aan de willekeur van de man is bloot gesteld"^.
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Vandaar de in de laatste tijden ontstane gewoonte, dat vele Moes-
lims — op aandrang van de vrouw vooral — een huwelijk voor de
ambtenaar van de burgerlijke stand sluiten, en dat pas later de
godsdienstige plechtigheden worden gehouden.

Tegen beide Besluiten is als principieel bezwaar aan te voeren,
dat zij de bestaande rechtseenheid hebben verbroken. Dit be-
zwaar was reeds in 1938 en 1939 naar voren gebracht door leden
der (Koloniale) Staten, die het zeer bedenkelijk vonden, dat deze
"ingrijpende afwijkingen van het gemeene recht" bedoeld waren
om de Hindoes en Moeslims te begunstigen. Evenwel zou tegen-
over dit bezwaar van bevoorrechting van Hindoes en Moeslims
kunnen worden gesteld, dat het 'gemeene' huwelijksrecht van
het Surinaams Burgerlijk Wetboek bepaald is "door de in de
Westeuropese cultuur heersende ideeën en opvattingen op dit ge-
bied, welke voor een niet onbelangrijk deel onder invloed van de
Christelijke moraal werden gevormd"; en er komen bepalingen
in voor, welke tegen in het Hindoe- of Moeslim-recht erkende
(althans getolereerde) instituten ingaan. Overigens is er geen
sprake van, dat de Besluiten de godsdienstige huwelijken van
Hindoes en Moeslims tf/rzodk»/£ hebben erkend*2.

Ofschoon met recht kan worden gesteld, dat de Besluiten "veel
meer bijdragen tot geleidelijke aanpassing der 'Aziatische' Suri-
namers aan het algemene Surinaamse recht dan men op het eerste
gezicht zou menen" ^ , moet het principiële bezwaar van verbre-
king van de rechtseenheid als klemmend worden aanvaard; en
het is te begrijpen, dat velen in de Surinaamse gemeenschap zich
er niet mee hebben kunnen verzoenen. Opmerkelijk is, dat men
daarbij aandrong op afschaffing van de Besluiten, teneinde de
rechtsongelijkheid te doen verdwijnen. Maar deze negatieve
benadering kan bezwaarlijk als een oplossing van het complexe
probleem worden aangemerkt: niet alleen zouden bij de afschaf-
fing de oude wantoestanden weer ontstaan, maar de afschaffing
zelf zou op zware tegenstand van de Hindoes en Moeslims stuiten
en derhalve onuitvoerbaar blijken. Een positieve benadering zou
zijn, om het huwelijksrecht grondig te herzien, waarbij zo weinig
mogelijk aan de sedert 1941 verkregen rechten van Hindoes en
Moeslims wordt getornd, terwijl de juridische en administratieve,
principiële en praktische bezwaren toch worden geëlimineerd.

Deze positieve benadering is gevolgd in de op 28 april 1973 bij
de Staten ingediende ontwerp-landsverordening "houdende
nieuwe regelen betreffende huwelijksvoltrekking en -ontbin-
ding", welke een bijzondere vlotte behandeling ten deel is geval-
len: op 2 augustus 1973 werd het Voorlopig Verslag uitgebracht
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en de Memorie van Antwoord werd reeds op 3 augustus 1973 in-
gediend, terwijl in de openbare vergadering van 22 augustus 1973
het ontwerp met op één na algemene stemmen werd aangeno-
men. Deze landsverordening, die als "Herz/>»/»£ H«W*?/$#JT<?C^
2973 "kan worden aangehaald, is door Gouverneur Ferrier op 10
september 1973 vastgesteld en afgekondigd (G.B. 1973 no. 140).
Zodra enkele uitvoeringsregelingen zijn uitgevaardigd, zal dit
nieuwe huwelijksrecht op iedere burger van Suriname van toe-
passing worden.13a

In de nieuwe regeling van het huwelijksrecht is een g
c/7ten«/« gehanteerd, niet alleen ten aanzien van de huwelijks-
voltrekking volgens de sacrale tradities van godsdienstige ge-
meenschappen, maar ook met betrekking tot de huwelijksontbin-
ding. "De kern van het ontwerp wordt gevormd door de bepalin-
gen betreffende de huwelijksvoltrekking bij een godsdienstige
plechtigheid, waarbij de geldende bijzondere regelingen (voor
Hindoeïsme en Islam alleen) zijn vervangen door een algemene
regeling (voor alle godsdienstige gemeenschappen geldig), welke
zowel de verlangde waarborgen voor de rechtszekerheid biedt als
gemakkelijk in de praktijk hanteerbaar is. Voorts is — mede met
het oog op de toepasselijkheid ervan ook op Hindoes en Moeslims
— een vereenvoudiging van de voorschriften omtrent het vereiste
van toestemming tot het aangaan van een huwelijk gegeven. En
tenslotte zijn — mede in verband met de voorgestelde afschaffing
van de verstoting als wijze van huwelijksontbinding — de bepa-
lingen omtrent echtscheiding in het licht van de huidige
behoeften en opvattingen herzien en in overeenstemming met de
sociologische realiteit van heden gebracht'' ^ .

De nieuwe toestemmingsbepalingen, die nu ook voor Hindoes
en Moeslims gelden, komen op het volgende neer. In het Suri-
naams Burgerlijk Wetboek bestaat nog de eis van toestemming
van de ouders tot het aangaan van een huwelijk door een meer-
derjarige beneden de leeftijd van 30 jaar. "Dit vereiste van een
z.g. akte van eerbied ademt nog de geest van een voorbijgegane
periode", en aangezien "deze anachronistische, haast archaïsch
aandoende bepaling" niet meer "in de gewijzigde sociale en fa-
miliale verhoudingen van onze tijd past", is ze afgeschaft^.
Vervallen is ook het vereiste van toestemming van de groot-
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ouders, terwijl voor minderjarigen van 18 jaar en ouder de moge-
lijkheid is geopend, om in geval van ontbreken van de ouderlijke
toestemming de tussenkomst van de kantonrechter in te roepen
(de figuur van rechterlijk verlof is voor alle minderjarigen intact
gelaten). Vermelding verdient, dat de minimumleeftijd voor een
huwelijk thans op 17 jaar voor jongens en 15 jaar voor meisjes is
gesteld: dit betekent voor Hindoes en Moeslims een verhoging
van 2 jaar voor jongens en meisjes, en voor anderen een verlaging
van 1 jaar voor wat de jongens betreft.

Van bijzonder groot belang is de invoering van een tweede wijze
van huwelijksvoltrekking, teneinde aan de sociale werkelijkheid
recht te doen wedervaren. Immers is in brede kring — met name
onder Hindoes en Moeslims — het "trouwen voor de burgerlijke
stand'' geen traditie, omdat het niet in hun cultureel patroon past,
maar men beleeft en ervaart het huwelijk veelal als een plechtig-
heid, die in de gewijde sfeer van de godsdienst en in de private sfeer
van de familie thuis hoort. Daarom is naast de bestaande wijze van
"voltrekking des huwelijks door de ambtenaar van de burgerlijke
stand" een nieuwe wijze van "voltrekking des huwelijks ten over-
staan van een huwelijksambtenaar" in het leven geroepen,
waardoor voor iedereen thans de mogelijkheid is geopend, om
een huwelijk in het kader van een godsdienstige plechtigheid te
doen voltrekken. Het betreft hier een facultatieve regeling, waar
geheel naar eigen verkiezing al of niet door enige godsdienstige
gemeenschap gebruik van kan worden gemaakt.

Wil een godsdienstige gemeenschap van de geopende moge-
lijkheid gebruik maken, dan moet zij behoorlijk geconsolideerd
zijn en een duurzame juridische status hebben; vandaar de bepa-
ling, dat zij een rechtspersoon moet zijn, "welke blijkens haar
statuten en duurzaam feitelijk optreden het karakter van een
godsdienstige gemeenschap heeft" (art. 134b). Aangezien de re-
geling "geheel seculair van opzet is en zich met de beoefening
van de godsdienst als zodanig in het geheel niet inlaat", is een
sociologisch criterium gehanteerd, nl. "het bestaan van geheilig-
de tradities van huwelijksvoltrekking en van traditionele huwe-
lijksplechtigheden van sacraal karakter". Als godsdienstige ge-
meenschap in de zin van het nieuwe huwelijksrecht wordt dan
ook aangemerkt: "elke gemeenschap met een huwelijkscultuur,
die geheiligde tradities van huwelijksplechtigheden bezit,
waardoor het aanzijn wordt gegeven aan huwelijken, welke in die
gemeenschap als een duurzame band tussen man en vrouw
worden erkend en sociaal aanvaard"^.

Wanneer een man en een vrouw voornemens zijn met elkaar in
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het huwelijk te treden, kiezen zij een huwelijksambtenaar die tot
hun godsdienstige gemeenschap behoort. Van het voornemen,
dat de huwelijksvoltrekking bij een godsdienstige plechtigheid zal
geschieden, stelt de huwelijksambtenaar bij het doen van aangifte
de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand in kennis. Deze
nu zorgt voor de afkondiging en doet zich de stukken overleggen,
die hij zou behoeven, wanneer het huwelijk door hemzelf zou
worden voltrokken. Als alles in orde is bevonden, vult hij het for-
mulier van de huwelijksakte nagenoeg volledig in en verstrekt dit
in drievoud aan de huwelijksambtenaar, te wiens overstaan dan
het huwelijk kan worden voltrokken, waarna de ondertekende
formulieren weer aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wor-
den overhandigd.

Een aldus tot stand gekomen en geregistreerd huwelijk is even-
goed een burgerlijk huwelijk als een burgerlijke-stand huwelijk;
alleen is het op een andere wijze en na een andere procedure vol-
trokken. De voorgeschreven procedure nu is erop gericht te waar-
borgen, dat geen huwelijksvoltrekking plaatsvindt, indien en zo-
lang er een wettelijk beletsel bestaat, en dat de huwelijksakte in
behoorlijke vorm wordt opgemaakt. Op deze wijze zijn niet alleen
de tegen de Besluiten bestaande bezwaren volledig ondervangen,
maar is tegelijk een eenvoudige en in de praktijk gemakkelijk te
hanteren mogelijkheid van het sluiten van een wettig huwelijk
geschapen, hetgeen niet alleen voor Hindoes en Moeslims, Chris-
tenen en Joden, maar vooral ook voor de (niet-gekerstende) Bos-
negers en Indianen van belang is.

Een andere belangrijke vernieuwing is de regeling van de hu-
welijksontbinding: enerzijds is de verstoting als wijze van huwe-
lijksontbinding afgeschaft, maar anderzijds is de mogelijkheid
van huwelijksontbinding door echtscheiding en na scheiding van
tafel en bed verruimd en vereenvoudigd. Dit is gedaan, niet
alleen opdat voor de Moeslims, die thans op zeer gemakkelijke
wijze hun huwelijk door verstoting kunnen ontbinden, er niet een
al te drastische verandering in het positieve huwelijksrecht in-
treedt, maar ook en vooral om het echtscheidingsrecht aan de op
dit stuk bestaande sociale werkelijkheid aan te passen. Immers is
het gebleken, dat het dikwijls niet strookt met de feitelijke werke-
lijkheid, om de schuld van het mislukken van een huwelijk bij een
bepaalde gedraging van een of beide echtgenoten te zoeken: het
feit van het duurzaam ontwricht zijn van het huwelijk is vaak veel
belangrijker dan de juridische schuldvraag.

De vier van oudsher in het Surinaams Burgerlijk Wetboek
limitatief aangegeven echtscheidingsgronden (nl. overspel,
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kwaadwillige verlating, veroordeling tot vrijheidsstraf van 4 jaar
of langer, en levensgevaarlijke verwondingen of mishandelingen)
zijn afgeschaft en vervangen door één echtscheidingsgrond, die
ook de enige grond voor scheiding van tafel en bed is, nl. duurza-
me ontwrichting van het huwelijk. Deze huwelijksontbindings-
grond heeft een duidelijk objectief karakter, omdat het hier een
sociologische benadering betreft, waarbij wordt uitgegaan van de
toestand, waarin het huwelijk in werkelijkheid verkeert. Indien de
toestand van duurzaam ontwricht-zijn bestaat, en derhalve her-
stel van dragelijke verhoudingen redelijkerwijs niet te verwachten
is, is het in beginsel onverschillig, hoe deze toestand is ontstaan
en kan dan in het midden worden gelaten, welke gedragingen tot
ontwrichting hebben geleid, en in hoeverre een der (beide) echt-
genoten daar schuld aan heeft (hebben). De duurzame ontwrich-
ting zal door de rechter moeten worden geconstateerd aan de
hand van diverse omstandigheden, b.v. overspel, kwaadwillige
verlating, veroordeling tot vrijheidsstraf, belediging of mishande-
ling, krankzinnigheid, sexuele afwijkingen, enz.

Evenwel kan de schuld van één der of beide echtgenoten niet
geheel worden weggecijferd. Daarom is bepaald, dat de vordering
tot het verkrijgen van echtscheiding wordt afgewezen, indien de
ontwrichting in overwegende mate aan de eiser te wijten is en de
andere echtgenoot deswege verweer voert. Voorts is er de
mogelijkheid van verweer door de echtgenoot, aan wie de
ontwrichting niet in overwegende mate te wijten is, indien hij
door de echtscheiding in zijn pensioenrechten en dergelijke zou
worden getroffen. Ook is bepaald, dat de rechter de gevraagde
huwelijksontbinding (door echtscheiding of na scheiding van
tafel en bed) niet mag toewijzen, zolang omtrent het levenson-
derhoud geen billijk te achten voorzieningen door partijen zijn
getroffen. Maar in geval van het aangaan van een nieuw huwelijk
of van een duurzame concubinaatsverhouding komt de aanspraak
op levensonderhoud te vervallen.

In het kader van de verruiming van de mogelijkheid van huwe-
lijksontbinding is deze na scheiding van tafel en bed vergemak-
kelijkt. Zulks kan op gemeenschappelijk verzoek reeds na 1 jaar
na de scheiding plaatsvinden, en op eenzijdig verzoek van één der
partijen na 2 jaar (in geval van mishandeling etc. zelfs tot 1 jaar te
bekorten). Ofschoon de echtgenoot, aan wie de ontwrichting in
overwegende mate te wijten is, geen huwelijksontbinding door
echtscheiding kan doorzetten, indien de ander zijn medewerking
daartoe weigert, kan hij wel scheiding van tafel en bed verkrijgen,
die na 2 jaar tot huwelijksontbinding op zijn verzoek kan leiden.
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Tenslotte zij vermeld, dat echtscheiding door onderlinge toe-
stemming niet is toegestaan, "aangezien een lichtvaardig om-
springen met echtscheiding erdoor begunstigd zou worden. Maar
door de verruiming en vereenvoudiging van de mogelijkheid van
huwelijksontbinding kan deze nu wel door onderling goedvinden
reeds na een jaar na scheiding van tafel en bed worden verkregen.
Derhalve ligt het in de lijn der verwachtingen, dat de "grote leu-
gen" — die sedert het bekende echtscheidingsarrest van de Hoge
Raad van 23 juni 1883 in het Nederlandse huwelijksrecht opkwam
en die zich eveneens in de Surinaamse echtscheidingspraktijk
inburgerde — thans wel haar langste tijd zal hebben gehad"17.
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