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die hierover uitvoerig is, vermeldt ook, dat de manweduwnaar zich moet losmaken van de jorka der vrouw, waarmede hij geleefd heeft, door zich bij een vrouw, die niet van zijn
stam is, te „reinigen" (soms een willekeurige vrouw in Paramaribo!).
Volgens het echtpaar HERSKOVITS evenwel is het een plicht
van de mans-verwantengroep, voor het einde van de taboeperiode een andere man voor haar, de weduwe, te vinden. De
eerste, die daarvoor in aanmerking komt, is de mansbroer. Is er
geen naaste mansverwant beschikbaar, dan moet er een man
gezocht worden.
De weduwe zal, indien zij geen huwelijk met haar mansverwant wil, toch aan 't eind van haar rouwperiode, volgens HERSKOVITS twee nachten met hem doorbrengen, waarna zij vrij is,
een andere man te nemen. De zwangere weduwe rouwt niet.
Gedurende haar zwangerschap behoort de oudste mansbroer of
wie hem vervangen kan, elke nacht bij haar te zijn.
In hoeverre moet men met de HERSKOViTsen het bestaan van
een zwagerhuwelijk bij de Saramaccaners aannemen ? Hoe is het
bij de andere stammen? Den man, die meer dan één vrouw heeft,
wordt gedurende de rouwperiode eveneens sexuele onthouding
opgelegd.
Volgens de HERSKOViTsen zal de weduwnaar»vader, indien
zijn vrouw kinderen achterlaat, de hut van zijn vrouw gaan of
blijven bewonen; hij zal zijn dochters evenwel elders onderbrengen; gelijk omgekeerd de weduwe haar zoons niet bij zich houdt.
Dit alles, omdat men de wrok van de overledene, gericht op zijn
zoons of haar dochters, vreest. Heeft de weduwnaar een afdwingbare plicht tot inwoning bij zijn kinderen ? Bij alle stammen ?
.EcAtecAetimg is veelvuldig; overspel niet ongewoon blijkens
VAN LIER. De echtscheiding gaat gewoonlijk van de vrouw uit.
Het schijnt een informeel uiteengaan te zijn. De enige rectóeis,
die nagekomen moet worden, is de verplichting der scheidende
vrouw, van de scheiding kennis te geven aan moedersbroers en
broers, die de bere van de man moeten inlichten. Gaat de scheiding van de man uit, dan doet hij evenzo ten aanzien van zijn
broers en moedersbroers. Dit houdt ongetwijfeld verband met
rouwtijd-verplichtingen.
De rechtsgevolgen, die scheiding voor de kinderen heeft, vorderen m.i. nog heel wat andere bestudering. Hoe staat het b.v.
met de verantwoordelijkheid van de gescheiden man voor zijn
kinderen ?
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