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Agnes Schreiner 

Max Gluckman, een wegbereider voor de sociaal-wetenschappelijke 
bestudering van het recht 

In 1994 verscheen Wegbereiders voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering 
van het recht. Het is een uitgave in de reeks van drie die tezamen het on-
derwijsmateriaal voor rechtenstudenten van de Universiteit van Amsterdam bevat.1 
Inmiddels is de opzet van het onderwijs wat veranderd. Het onderdeel 
‘wetenschapsleer’ is met het onderdeel ‘wegbereiders’ facultatief geworden. (Het 
deel ‘typen van legaliteit’ blijft voor iedere student verplicht.) Door deze 
beslissing kwam er ruimte om onder andere ook enige aandacht aan de rechts-
antropologie te besteden in het verplichte onderwijsprogramma aan de UvA. Wie 
de uitgave van de wegbereiders uit 1994 bekijkt, ziet dat de studenten enkele 
sociologische inzichten gepresenteerd krijgen, zoals die binnen een eigen 
objectdefiniëring en methode van onderzoek door de betreffende socioloog of 
sociologische richting ontwikkeld zijn.2 Van de wegbereider voor de rechtsan-
tropologie zouden we dus eveneens een beschrijving willen geven: van zijn object 
en methode en de belangrijkste inzichten, bij wijze van een encyclopedische tekst. 
Zo min mogelijk aan de hand van secundaire literatuur was het motto. De 
wegbereider zou zelf moeten spreken. 
 
Waarom juist voor Gluckman gekozen? De bijdrage Max Gluckman, anders maar 
hetzelfde die hieronder wordt gepubliceerd, stelt deze vraag ook – en schept aldus 
de mogelijkheid om via een achterdeurtje enkele andere beroemde wegbereiders 
voor de rechtsantropologie de revue te laten passeren. De studenten krijgen op die 
manier de klassiekers toch even te zien.  

 
1 Bedoeld is de reeks Wetenschapsleer voor juristen (Huppes-Cluysenaer 1994), Typen van legaliteit 
(Hoekema & Van Manen 1994), Wegbereiders voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht 
(Schreiner ed. 1994).  

 

2 Met name Durkheim van de hand van Niels van Manen; Homans & het Hawthorne-onderzoek van de hand 
van Floor Gras; Merton & het functionalisme van de hand van André Hoekema; Habermas & het historisch 
materialisme van de hand van Agnes Schreiner; het symbolisch interactionisme & de etnomethodologie van de 
hand van Joris Kocken & Wibo van Rossum. Inmiddels is er ook een portret verschenen (in de Syllabus 1999) 
over Weber & de rationaliteit van de hand van Hoekema.  
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 Het antwoord op de vraag ‘waarom Gluckman’ lag in het feit dat er over 
Gluckman niet of nauwelijks iets beschikbaar is dat als een portretstudie zou 
kunnen gelden.3 Toch is hij zeker geen onbekende. In de rechtsantropologische 
literatuur valt Gluckmans naam vaak en wordt er veelvuldig naar zijn werk 
verwezen. Zijn roem dankt hij aan zijn extended case method, zijn reasonable 
man, zijn rituals of rebellion en zijn controverse met Paul Bohannan. Was het niet 
voor het schrijven van onderwijsmateriaal, dan was het studeren op het originele 
werk van Gluckman wel voor eigen onderzoek goed gespendeerde tijd. Het zou te 
ver voeren om hier van al deze zaken na te gaan wat hun betekenis is voor de 
huidige rechtsantropologie. Op één punt zou ik een uitzondering willen te maken.  
 De controverse tussen Gluckman en Bohannan. In de recente literatuur 
duikt deze telkens op wanneer er een uiteenzetting gegeven wordt over het pro-
bleem van volks(recht)begrippen. Hoe vermijd je etnocentrisme? Bestaat er een 
politiek correcte taal? Vragen over de wenselijkheid en mogelijkheid voor een 
“culturally neutral language which could be used to describe culturally different 
forms of law without disturbing them”. (Sack 1998:15) Wanneer men aan deze 
vragen aandacht besteedt, gebruikt men de controverse of het debat tussen 
Gluckman en Bohannan exemplarisch. Vandaar dat de discussie zowel in stan-
daardwerken van de rechtssociologie en -antropologie wordt aangesneden,4 als in 
het jongste nummer van het Journal of Legal Pluralism, het themanummer over 
Legal concepts in cross-cultural perspectives. Uit dit Journal citeerde ik hierboven 
al even Peter Sack. Sack laat zien dat Gluckman niet meer dan Bohannan het 
perspectief op ‘law as a part of culture as well as a part of nature’ (1998:18) 
verliest. Beiden veronderstellen volgens Sack ten onrechte dat er universele 
structuren zijn. Gluckman zou met behulp van rechtsbegrippen namelijk een 
universele ‘rechtsstructuur’ construeren die aan alle samenlevingen ten grondslag 
ligt, terwijl Bohannan door het vermijden van rechtsbegrippen een universele 
‘niet-rechtsstructuur’ zou construeren. Sack illustreert zijn bezwaar tegen het 
construeren van structuren aan de hand van het materiaal van Radcliffe-Brown. De 
universele structuur, zoals de verwantschapsstructuur, waartoe de antropoloog 
concludeert en concludeerde, is naar zijn zeggen niet meer dan de constructie 
binnen antropologische begrippen en classificaties. Radcliffe-Brown (en 
Bohannan, en Gluckman) zijn “not concerned with social reality but with social 
anthropology”. (1998:34) Een voorbeeld, ontleend aan Sack (1998: 31-32), maakt 
dit verschil tussen de sociale realiteit en de sociale antropologie duidelijk. De 
Nkembu die – zo zegt de sociale antropologie – een zoon van zijn tante, die de zus 
is van zijn vader, “vader” noemt, zal in werkelijkheid diegene die hij “vader” 

 
3 Naast de voorwoorden op de readers die na Gluckmans dood in 1975 verschenen, kwam ik – wat een 
portretstudie van Gluckman betreft – niet veel verder dan het hoofdstuk Leach and Gluckman in Kupers 
Anthropology and Anthropologists (3e ed. 1996). Maar misschien heb ik iets (in welk opzicht dan ook) 
gemist.... Mijn Emailadres is a.t.m.schreiner@uva.nl.  

 

4 Cf. bijvoorbeeld in De sociale werking van recht, een kennismaking met de rechtssociologie en 
rechtsantropologie (Griffiths 1996) zowel bij Griffiths als bij Von Benda-Beckmann (1996: 43 resp. 584).  
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noemt, nooit “een kind van de zus van zijn vader” noemen. Nog afgezien van het 
feit dat de Nkembu in plaats van “vader” waarschijnlijk de betreffende term 
gebruikt met een connotatie die wijst naar een hem of haar vertrouwde structuur 
waarin scheidslijnen of classificaties dus heel anders worden gelegd. Om niet 
etnocentrisch (en dus vervormend) aan de slag te gaan moeten we, zo concludeert 
Sack, de vraag naar een universele neutrale taal links laten liggen en aandacht 
houden voor de pluriformiteit.5  
 Politiek correct wilde men ook in vroeger tijden zijn. Destijds dacht Bo-
hannan Gluckman het verwijt te kunnen maken dat hij door de westerse rechts-
termen te gebruiken etnocentrisch en vervormend te werk was gegaan. Maar van 
Gluckman kan gezegd worden dat hij zijn Britse omgeving uit hun etnocentrisme 
wilde wakker schudden. Zijn publicaties waren op hetzelfde effect uit als dat wat 
de films van de Franse antropoloog Jean Rouch in die tijd wisten te bereiken. 
Omdat Rouch als een van de eersten zoveel mogelijk afzag van de com-
mentaarstem van de antropoloog en in plaats daarvan de letterlijke vertaling van de 
dialogen tussen de Afrikanen als ondertiteling in zijn films opnam, ging er een 
schok door de bioscoop. Men realiseerde zich dat de Afrikanen ook gewoon 
mensen waren, want ze sneden dezelfde onderwerpen aan als de mensen in het 
westen en gingen er even serieus op in of maakten er dezelfde grapjes over. 
Gluckman wilde laten zien dat de rechters en leiders van de Barotse op eendere (en 
even bekwame) wijze opereerden als de magistraten en koloniale mogendheden 
van het Britse rijk.6 
 Zo zijn we weer terug bij Gluckman, het onderwerp van de bijdrage die 
hieronder wordt gepubliceerd met een beroep op een geïnteresseerd forum.7  
 
 
Max Gluckman, anders maar hetzelfde  
 
Toen Max Gluckman in 1963 voor de Yale Law School (New Haven, Connec-
ticut) aan zijn serie gastcolleges begon, nodigde hij de juristen onder zijn gehoor 
uit om toch vooral aandacht te hebben voor zijn antropologie en de antropologen 
op hun beurt voor zijn rechtsgeleerdheid, want dan – beloofde hij – viel er voor 
beiden wat nieuws te beluisteren.8 Gluckman (1911-1975) had als sociaal 
antropoloog studie gemaakt van de kutarechtspraak onder de Lozi die een 

 
5 “We would make law culturally more colourful rather than scientifically more manageable, let alone 
technologically more efficient.” (Sack 1998: 19)  
6 Door deze houding was Centraal Afrika voor Gluckman een tijd lang verboden gebied. (cf. Kapferer 1987: 
13)  
7 Ik dank de redactie en haar leescommissie Govaert van den Bergh, Marc Hertogh en Albert Klijn die al als 
welwillende leden van het forum hebben opgetreden. Hun opmerkingen leidden tot deze toelichting en tot een 
aantal herzieningen.  

 

8 Cf. Gluckman in het voorwoord bij de uitgave van de colleges (de zogenaamde Storrs Lectures in 
Jurisprudence) 1965a: xiv.  
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belangrijk deel uitmaken van de Barotse, een bantoevolk van Zambia (destijds 
Noord-Rhodesië, Centraal Afrika). Zijn Amerikaanse gastheren kenden hem onder 
meer door zijn The Judicial Process among the Barotse, dat in 1955 was 
verschenen. Gluckman besefte dat hij met zijn aandacht voor rechtsverschijnselen 
vrij uniek was onder antropologen en dat zijn bevindingen nieuw licht zouden 
kunnen werpen op de functionerende rechtsinstellingen in de westerse 
samenlevingen. Door zijn specialisatie in thema’s van het recht kreeg hij echter 
nooit die centrale positie in de antropologie die sommige anderen van zijn kaliber 
wel toebedeeld kregen, en door zijn antropologie bleef hij in de marge van de 
rechtswetenschap. Inmiddels hebben de rechtssociologie en -antropologie een 
plaatsje veroverd in de curricula van de verschillende faculteiten. Dat schept nu 
deze gelegenheid om Gluckman uit zijn relatieve isolement te halen. We 
presenteren hem hier als een van de wegbereiders van de sociaal-
wetenschappelijke bestudering van het recht. 
 
Gluckman is evenwel niet de enige antropoloog van het eerste uur die zich heeft 
toegelegd op het bestuderen van rechtsverschijnselen in andere delen van de 
wereld. 
  We hadden met evenveel reden Bronislaw Malinowski uit de encyclopedie 
van antropologen kunnen lichten. Te meer daar Malinowski’s studie Crime and 
Custom in Savage Society al veel eerder verschijnt, in 1926. Het is een van de 
eerste daadwerkelijke veldstudies die de veelal louter op literatuur gebaseerde 
studies van vorige generaties antropologen onder vuur zouden leggen. Het lot (zijn 
onderzoeksverblijf in Australië en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog) had 
Malinowski tot een pionier in dezen gemaakt. Door zijn Poolse achtergrond die 
hem destijds de Oostenrijkse nationaliteit bezorgde, werd Malinowski namelijk als 
staatsvijand van Engeland beschouwd. Zowel Malinowski zelf als de Engelse 
autoriteiten zullen het veiliger hebben gevonden wanneer hij zich afzijdig hield 
door weg te trekken naar een afgelegen gebied, naar de Trobriandeilanden in de 
Polynesische Archipel. Hij kreeg tenminste toestemming om daar zijn 
veldonderzoekstent op te zetten.9  
 Als het gaat om antropologen die al eerder dan Gluckman de weg voor de 
rechtsantropologie hebben geplaveid, dan hadden we even zo goed E. Adamson 
Hoebel, schrijver van The Law of Primitive Man (1954), kunnen nemen. In 1941 
publiceerde Hoebel samen met de jurist Karl N. Llewellyn The Cheyenne Way: 
Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence. Uit negentiende-eeuwse 
verslagen en uit interviews met nabestaanden reconstrueerden zij, steunend op 
elkaars expertise, de manier waarop Cheyenne Indianen conflictzaken afhandelen. 

 

 

9 Na de Eerste Wereldoorlog werd Malinowski een van de leidende Britse antropologen, die zijn invloed zeker 
ook op Gluckman heeft uitgeoefend, al was Gluckman zelf meer gecharmeerd van het werk van Alfred 
Reginald Radcliffe-Brown. Malinowski’s idee van een sociaal systeem is naar de mening van Gluckman te 
statisch en te weinig adequaat om sociale verandering te begrijpen. (Gluckman 1963: 207 e.v.; Kapferer 1987: 
16)  
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  We hadden bij onze keuze van wegbereiders van de rechtsantropologie 
zonder twijfel ook aan volksrechtsgeleerden en bestuursambtenaren kunnen 
denken, die zich ten tijde van de koloniale overheersing hebben toegelegd op het 
codificeren van inheems recht.10 Cornelis van Vollenhoven zou door zijn studie 
Het adatrecht van Ned. Indië (3 delen 1909-1931) de eerst aangewezene zijn. 
Gluckman zou in deze lijn van codificaties zijn leermeester Isaac Schapera hebben 
genoemd vanwege zijn A Handbook of Tswana Law and Custom (1938).11 
 Uit deze kleine selectie van wetenschappers is echter voor Gluckman geko-
zen omdat hij vaker en dichter bij het recht is blijven staan dan de genoemde 
antropologen en dichter bij de sociale wetenschappen dan de genoemde volks-
rechtgeleerden.12 De overweging dat een studie van Gluckmans werk als Politics, 
Law and Ritual in Tribal Society (1965) op de weg ligt van Rechtssociologie aan 
de UvA, komt daar nog bij. ‘Ritueel en recht’ is immers een van haar 
onderzoeksthema’s.13  
 
Max Gluckman (geboren in 1911 in Johannesburg, Zuid-Afrika en gestorven in 
1975 in Jeruzalem, Israël) kreeg zijn belangstelling voor het recht van huis uit 
mee.14 Zijn vader was jurist in Johannesburg en gesprekken over recht en 
rechtszaken behoorden tot de dagelijkse kost. Ook werkte hij tijdens zijn studie 
aan de University of the Witwatersrand (1928-34) op zijn vaders kantoor en ging 
met hem mee naar de zittingen. Gluckman legde alvorens hij naar Engeland ging 
zowel tentamens in de antropologie als in de rechtswetenschappen af. Eenmaal in 
Engeland (Oxford) koos hij voor de sociale antropologie. In 1936 keerde hij terug 
naar Afrika waar hij onderzoek deed bij de Zulu’s en vanaf 1939 bij de Lozi. 
Gedurende die tijd was hij verbonden aan het Rhodes-Livingstone Instituut van 
Noord-Rhodesië, vanaf 1942 zelfs als directeur. In 1947 kwam er een eind aan dit 
directeurschap toen hij terug naar Engeland ging om daar aan de Victoria 
University of Manchester eerst lector en na twee jaar hoogleraar sociale 
antropologie te worden. De vele seminars die hij organiseerde om zijn eigen werk 
en dat van collegae en studenten onderling te bespreken, legden de basis voor wat 
later de Manchester School ging heten.15  
 
 
Sociale processen en hun interferentie 
 

 
10 Strijbosch, A.K.J.M. (1980) Juristen en de studie van Volksrecht in Nederlands-Indië en Anglofoon Afrika.  
11 Gluckman 1955: en 1973: 620 
12 Het is niet gezegd dat er geen bijdragen kunnen of zullen verschijnen over de andere rechtsantropologen van 
het eerste uur.  
13 Schreiner diss. 1990; Van Rossum diss. 1998 
14 Voor Gluckmans autobiografische inleiding cf. Gluckman 1963: 1-49. 

 

15 Met leden als Elizabeth Colson, J. Clyde Mitchell, J.A. Barnes, I. Cunnison, Arnold L. Epstein, M. Marwick, 
Victor W. Turner, Jaap van Velsen, W. Watson. Cf. Kuper 1996: 143 
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Gluckman hechtte aan het gebruik van het adjectief ‘sociale’ als het om de an-
tropologie ging die hij bedreef. Bij het verzamelen van antropologische gegevens 
wilde hij zich concentreren op sociale instituties of fenomenen, zoals recht, religie, 
politiek, economie of verwantschapssystemen om ze in verband te brengen met het 
sociale leven en het algemene sociale systeem van een stam. De antropologen die 
naar individuele, fysiologische, psychologische of analytische factoren in het 
gedrag van vreemde volken zochten en een van deze factoren in verband willen 
brengen met ras, volksbewustzijn, cultuur, etniciteit of identiteit, hadden wat hem 
betreft evenveel recht van spreken, alleen was het zijn stiel niet.16 Gluckmans 
studie verraadt de invloed van Durkheim, welke hij via het werk van Radcliffe-
Brown en de colleges van zijn directe leermeesters (A. Winifred Hoernlé en Isaac 
Schapera) had ondergaan. Net als Durkheim vroeg hij aandacht voor de sociale 
feiten en omstandigheden.17 Toch sloeg Gluckman op beslissende punten een 
eigen weg in. Had hij, naar eigen zeggen, eerst nog “botweg in functionele termen 
over instituties gedacht (...) die bijdroegen aan de handhaving van een tamelijk 
strikt gevormde sociale structuur”, later kwam hij tot het besef dat hij “het soort 
organische analogie voor een sociaal systeem, waarmee Radcliffe-Brown werkte” 
en die hem, Gluckman, “verleid had om te zeggen dat een burgeroorlog 
noodzakelijk is voor de handhaving van het systeem” beter helemaal kon verlaten. 
(1963: 38) Vanaf dat moment dacht Gluckman over instituties meer in termen van 
een reeks sociale processen. “Social systems are not nearly as integrated as organic 
systems, and the processes working within them are not as cyclical or repetitive as 
are those in organic systems. (...) I think therefore much more in terms of series of 
social processes (...). These are never perfectly adjusted; and hence processes do 
not cancel themselves out as in organic systems.” (1963: 38-39) In plaats van naar 
een statische functionele opbouw van systemen zocht Gluckman naar een dy-
namische dialectische structuur, in de overtuiging dat hij op die manier de ge-
gevenheden die hij op het oog had, beter kon beschrijven of reconstrueren.18 Het is 
daarom ook dat Gluckman aansluiting vond bij Marx.19 Maar anders dan de 
marxisten die in een grote historische ontwikkeling de oprichting of de om-
verwerping van instituties schetsten, zocht Gluckman naar de tijdschaal die eigen 
is aan de instituties zelf. Instituties hebben een ‘structural duration’. (1968: 221) 
Men ziet dat ze binnen een gegeven tijd zich aanpassen of toepassingen vinden, 
waardoor ze redelijk stabiel blijken te blijven.  
 Zijn object van studie betrof dus het (voort)bestaan van een sociale institu-

 
16 In zijn tijd probeerde men op dit onderscheid in invalshoek een scheidslijn te trekken tussen de Amerikaanse 
antropologen met hun culturele antropologie en de Europese antropologen met hun sociale antropologie. (cf. 
Gluckman 1963: 2 en 27) Wat Gluckman betreft mochten de verschillende disciplines elkaar completeren en 
aldus bijdragen tot een beter beeld van het geheel. (id.: 3)  
17 Cf. Van Manen 1994: 19-20 
18 Cf. Closed Systems and Open Minds: the Limits of Naïevity in Social Anthropology (Gluckman & Devons 
1964)  

 
19 Gluckman 1963: 10. Voor meer over het marxisme bij Gluckman cf. Kapferer 1987: 13.  
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tie opgevat als een reeks sociale processen die elk een eigen verloop kennen 
waardoor ze soms parallel lopen, af en toe in samenhang optreden en niet zelden in 
conflict met elkaar staan. Zoals uit de volgende paragrafen zal blijken, onderzocht 
Gluckman met name het sociale proces waarin mensen beoordeeld worden naar 
normen en het sociale proces waarin mensen een positie innemen binnen een 
sociale hiërarchie.   
 Met deze blik op het sociale, de sociologische invalshoek die door Gluck-
man wordt gekozen, valt niet alleen de kwestie van sociale orde te begrijpen die op 
en voor een moment binnen een sociale institutie wordt bereikt, maar ook die van 
sociaal conflict, vanzelfsprekend met nadruk op ‘sociaal’. Het gaat wat Gluckman 
betreft “om conflicten die voortkomen uit discrepanties en tegenstrijdigheden in 
sociale wetmatigheden, conflicten tussen belangen en sociale processen, conflicten 
tussen statelijke eenheid en territoriale spreiding, etc.” (1963: 27) Met andere 
woorden, de sociale orde die op en voor een moment bestaat, is niet eenvoudig het 
resultaat van de moeiteloze integratie van groepen of normen. Het is het resultaat 
van wedijver tussen groepen mensen die binnen gegeven sociale omstandigheden 
strijden om het behoud of het verwerven van status, waarden of middelen, waarbij 
zelfs de regels waarbinnen hun strijd gevoerd wordt, onderling strijdig en ambigu 
zijn. Met ‘regels’ zijn de regels bedoeld die met een sociale institutie, zoals recht, 
religie, politiek, economie of verwantschapssystemen, gegeven zijn. Ze bieden het 
institutionele kader, regelen de interne gang van zaken, zorgen voor 
gelijkstemming en geven een vooruitblik op de directe toekomst van de 
betreffende institutie. We treffen onder deze regels formele, conceptuele, 
juridische, morele als ook minder geprononceerde sociale regels aan. Gluckman 
spreekt in dit verband ook van ‘legal and moral rules’ of ‘legal concepts’. Het 
antwoord op de vraag hoe de invulling van de regels feitelijk is, kan voor elke 
sociale institutie (en voor elke periode) verschillend zijn. 
 De paradoxale situatie waarin sociale processen door regels in zekere 
banen worden geleid, maar tegelijkertijd hun invloed op de regels hebben, valt vol-
gens Gluckman te verklaren uit eigenschappen van die regels. Zijn onderzoek 
leverde de volgende vijf eigenschappen op. Regels onderstrepen in het algemeen 
(unspecific) wat globaal (general) als sociale orde beschouwd wordt. Die sociale 
orde verschijnt echter op het moment waarop er een zekere afstemming bestaat of 
is bereikt van afzonderlijke processen die in de afzonderlijke regels doorschijnen 
(permeable). Omdat die sociale processen afzonderlijk zijn en een eigen verloop 
hebben, vallen ze – zoals gezegd – maar af en toe samen, lopen ze soms parallel en 
vaker uiteen. Vandaar dat er conflicten, tegenstrijdigheden en contrasten zijn. De 
regels lenen zich ervoor om voor een bepaald moment de uitdrukking te zijn 
(absorbent) van het bereikte resultaat binnen een sociaal proces en omdat ze 
flexibel zijn kunnen ze nieuwe omstandigheden bestrijken (elastic). (1955: 293-4) 
 
Als het object van studie zo duidelijk binnen sociologische termen begrepen 
wordt, waar blijft Gluckmans antropologie dan? Dat kan men zich afvragen. 
 Het antropologische van Gluckmans werk vinden we in het feit dat hij de 
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sociale processen in andere culturen dan de westerse samenleving ontdekte. Wat 
hij in algemene termen over de sociale processen stelt en wat hierboven is 
weergegeven, stoelt op onderzoeksgegevens van daadwerkelijke processen in de 
Afrikaanse samenlevingen waar Gluckman onderzoek deed. De vijf eigenschappen 
van regels van recht en moraal, waarmee de paradox van de ‘uncertainty of legal 
concepts’ en de ‘certainty of law’ opgehelderd wordt, destilleerde Gluckman uit de 
vele rechtszaken die hij bij de kuta, het gerecht van de Lozi’s, observeerde, en hij 
voorspelde dat deze eigenschappen in elk rechtsstelsel te onderkennen zijn. (1955: 
293) Uit het doen van deze voorspelling wordt duidelijk dat Gluckman niet meer 
tot de traditie van antropologen behoort die in de lijn van Maine en Durkheim ter 
ondersteuning van een evolutietheorie naar het verschil in ontwikkeling tussen 
moderne en primitieve samenlevingen zochten, tussen verder ontwikkeld en 
onderontwikkeld, tussen huidige en voorstadia. Weliswaar handhaaft Gluckman de 
dichotomie tussen moderne en tribale samenlevingen, maar hij is in verschillen 
geïnteresseerd om er juist overeenkomstige sociale processen in te ontdekken. Met 
behulp van de typologie van Afrikakenner Basil Davidson zouden we kunnen 
zeggen dat waar Maine en Durkheim zochten naar ‘hetzelfde maar anders’, daar 
zoekt Gluckman naar ‘anders maar hetzelfde’. In plaats van uit te gaan van één 
historische ontwikkeling voor de menselijke samenleving om vervolgens aan te 
tonen dat sommige groepen mensen nog in de voorstadia verkeren terwijl andere al 
in de ontwikkelde fase zijn beland, gaat Gluckman uit van naast elkaar bestaande, 
verschillende samenlevingen om aan te tonen dat de samenlevingen 
gemeenschappelijk uitgangspunten hebben en overeenstemmen in hun aanpak.20 
 Het analyserend en vergelijkend perspectief van Gluckman maakt de kern 
uit van zijn antropologische aanpak en zijn academische inzet die blijkt uit al de 
seminars die hij organiseerde, de congressen waarop hij sprak en de readers die hij 
redigeerde.21 De kennis van sociale processen van andere culturen biedt Gluckman 
de gelegenheid om de sociale processen te vergelijken met die in de Britse 
samenleving, zoals hij dat in zijn studie van de kutarechtspraak onder de Lozi 
heeft gedaan, of te vergelijken met andere tribale samenlevingen in Afrika, 
Australië, Amerika (cf. zijn studie Politics, Law and Ritual in Tribal Society) en 
daarbij meer te weten te komen over de processen en hun interferentie. 
 
 
The Judicial Process: anders maar hetzelfde 
 
In zijn studie van de Barotse rechtspraak vond Gluckman “that, though the setting 
of this law might be exotic, its problems were those which are common to all 
systems of jurisprudence.” (1963: 178) Hoe exotisch de gegeven regels van recht 
of moraal ook mogen zijn, het probleem voor de rechters is overal hoe deze regels 

 
20 Sommige onderzoekers, zoals Moore (1978), willen Gluckman mijns inziens ten onrechte als een adept van 
Maine en Durkheim blijven zien.  

 
21 Voor Gluckmans wetenschappelijke activiteiten, curriculum vitae en publicaties cf. Gluckman, Mary (1976).  
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op uiteenlopende (inclusief exotische) situaties toe te passen. Gluckman ontdekte 
dat de rechters van het Barotse land net als hun collega’s van het Britse eiland dit 
probleem te lijf gaan door op zoek te gaan naar the reasonable man. Gluckman 
kwam de ‘reasonable man’ in Engeland tegen bij Sir Alan Herbert in zijn 
Uncommon Law (1935): “There has never been a problem, however difficult, 
which His Majesty’s judges have not in the end been able to resolve by asking 
themselves the simple question, ‘Was this or was it not the conduct of a reasonable 
man?’.”22  
 In Loziland stootte Gluckman het eerst op deze ‘reasonable man’ in een 
zaak die hij De zaak van het gewelddadige dorpshoofd noemde.23 
 Het was begonnen met een ruzie tussen de zoon van de induna, dat wil 
zeggen van de gezaghebber van het dorp, en een jonge dorpeling. De dorpeling 
was daarop naar het dorpshoofd gegaan om zich te beklagen over het gedrag van 
die zoon. Daar werd hij echter gelijk door de zoon, die daarbij de hulp kreeg van 
zijn broer en zuster, aangevallen en tegen de grond geslagen. Vervolgens mengde 
ook het dorpshoofd zich in de strijd. Hij pakte de op de grond liggende dorpeling 
bij de pols en begon aan hem te trekken, terwijl zijn kinderen de dorpeling bij zijn 
benen en middel op de grond gedrukt hielden. De jongeman had geschreeuwd: 
“Het dorpshoofd tweeëndeelt me, het dorpshoofd tweeëndeelt me!” De vrouw van 
de dorpeling was ertussen gekomen en had het dorpshoofd beschuldigd van 
vechten. Gluckman legt uit dat dit een ernstig vergrijp is voor een dorpshoofd, die 
nooit tot geweld mag overgaan. Een induna is immers geen politieman. Het 
dorpshoofd had daarop losgelaten en naar een stamperstok (zo een die de vrouwen 
gebruiken om graan tot meel te stampen) gegrepen. Iemand pakte hem de stok af. 
Het dorpshoofd pakte daarop een zweep, die hem ook weer werd afgenomen. De 
kinderen van de induna hadden de jongeman toen losgelaten, die weggedragen 
moest worden, omdat hij was flauwgevallen. 
 De jongeman had daarop het dorpshoofd en zijn kinderen voor de recht-
bank gedaagd, die hen veroordeelde tot een boete van 1 pound en 10 shilling als 
schadevergoeding voor de eiser en nog eens 10 shilling voor de kuta. Maar de 
dorpeling had meer geëist. Ook toen de kuta zijn vonnis omzette in 1 pound en 15 
shilling schadevergoeding en 5 shilling voor de kuta, wilde eiser in beroep.  
 In de beroepszaak verdedigde het dorpshoofd zich als volgt. Eiser was naar 
zijn huis gekomen om amok te maken over een vechtpartij met zijn zoon. Zijn 
kinderen hadden de eiser aangevallen die daarbij op de grond terecht kwam. Hij 
had eisers arm gepakt om hem op te helpen en het gevecht te stoppen. Hij had de 
stamperstok gepakt om deze uit de weg te zetten voor het geval iemand hem als 
wapen zou willen gebruiken. Tenslotte had hij de zweep gepakt enkel als dreiging, 
als poging om de vechtenden tot zinnen te brengen. Hij had niet de intentie gehad 

 
22 Geciteerd bij Gluckman (1955: 83; 1963: 179).  

 

23 Ik geef hier in vrije vertaling de zaak weer zoals Gluckman (1963: 181-185) die voor een radiouitzending 
samenvatte en later heeft gepubliceerd. De zaak is uitvoeriger beschreven in The Judicial Process (1955: 83-
90).  
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haar te gebruiken. 
 
Het ernstige aan deze zaak is dus, zo merkt Gluckman op, het feit dat de induna tot 
geweld was overgegeaan, was gaan vechten. Een induna – was hem verteld – zou 
zich juist terughoudend, waardig, gecontroleerd moeten gedragen. Doet hij dat niet 
en onderneemt hij met eigen handen actie tegen boosdoeners, dan wacht hem de 
ontzetting uit zijn functie. Gluckman gaat ervan uit dat de gewelddadige induna dit 
gevreesd moet hebben en daarom zijn verhaal zo opmaakte dat zijn handelwijze 
overeen lijkt te stemmen met het idee dat de Barotse hebben van juist gedrag – en 
dat het zou lijken dat hij in alle redelijkheid gehandeld heeft.  
 Of de induna nu liegt of niet, hij is bereid om in ieder geval de heersende 
regels omtrent de juiste vervulling van zijn functie te onderstrepen, wat de rechters 
de gelegenheid geeft om hem erop aan te spreken. Een van hen vroeg hem daarop: 
“Toen eiser naar uw huis kwam, waarom heeft u hem toen niet gezegd te gaan 
zitten en uw kinderen geroepen opdat u het geschil tussen hen zou kunnen 
onderzoeken?” Het dorpshoofd dekte zich in door te antwoorden dat hij zou zijn 
voorgelogen. De voorzitter van de rechtbank presste hem: “Waarom dwong u hen 
niet te gaan zitten zodat u een oordeel zou kunnen vellen?” 
 Het dorpshoofd bleef het antwoord schuldig. De voorzitter, die om zijn 
zachtaardigheid bekend staat, was echter ontzet over deze nalatigheid, en ging 
boos door: “U had de eiser de zitplaats moeten wijzen, uw zoon moeten roepen en 
alle mannen uit het dorp moeten oproepen hun onenigheid te horen!” De induna 
zei: “Ik heb dat niet gedaan”, waarop de voorzitter nog toevoegde: “En dat is 
gezag dragen – gezag uitoefenen?”  
 Later doet hij er een schep bovenop: “Trouwens, u zegt dat u geprobeerd 
heeft om de eiser te helpen opstaan en dat u hem niet over de grond gesleurd heeft. 
Wat voor een manier van scheidsrechten in een gevecht is dit, om degene die op de 
grond ligt en overweldigd wordt, te pakken en niet hen die hem bevechten?”
 Gluckman wist hieruit af te leiden dat de rechters in De zaak van het ge-
welddadige dorpshoofd op twee momenten een maatstaf van ‘redelijkheid’ aan-
legden. Twee keer schoot de induna daarom te kort. De induna had de zaak niet 
als een ‘reasonable headman’ aangepakt toen de zaak bij hem voorkwam, noch 
had hij als een ‘reasonable man’ geïntervenieerd in het gevecht, dat was ontstaan. 
 In alle verdere vragen tijdens de zitting wordt er gezinspeeld op de ‘reason-
able man’, beter gezegd gewerkt met het concept van wat een man in een gegeven 
positie en een gegeven situatie naar alle redelijkheid doet of zou hebben gedaan. 
De vraag bijvoorbeeld waarom de induna in eerste instantie akkoord is gegaan met 
een veroordeling tot een boete, als hij nu in tweede instantie zegt niet tegen de 
regels te hebben gehandeld, of de vraag waarom de induna de eiser losliet op het 
moment dat luid geroepen werd dat de induna aan het vechten was, terwijl hij zei 
de eiser te hebben willen helpen opstaan. Dan houdt het verder op met vragen en 
kan de ene na de andere norm binnen de gegeven situatie en gezien door de 
redelijkheid worden gesteld: een politieagent dreigt met een wapen, niet een 
dorpshoofd, die is geschillenbeslechter. Had hij willen dreigen, dan had hij iets 
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hebben moeten roepen in de trant van ‘als jullie niet, dan...’, maar er was geen 
getuige die dat had gehoord, terwijl alle andere uitroepen wel uit de 
getuigenverklaringen bleken. 
 De rechters bevestigden de eerdere uitspraak en er werd geen hogere boete 
opgelegd.  
 
Deze zaak – die Gluckman dus ziet als een concreet uitvloeisel van het sociale 
proces waarin personen worden beoordeeld naar normen, het ‘judicial process’ – 
wordt tot een oplossing gebracht door te bepalen wat van een ‘reasonable man’ 
gezien de situatie en gezien zijn sociale positie mag worden verwacht.24 De norm 
van een ‘goed dorpshoofd’ of een ‘goede huisvader’, een ‘goede echtgenoot’, 
‘goede (schoon)zoon of dochter’ etc., kortom de norm van ‘goed in de rol die 
iemand gezien zijn sociale positie (status) heeft’ levert in het sociale i.c. judiciële 
proces de constante. De variatie wordt gevonden door het antwoord op de vraag 
wat, gegeven de situatie (die exotisch, actueel of nieuw kan zijn), redelijk is. Het 
oordeel kan aldus oude of nieuwe standaarden inhouden.25  
 Zo gaat het sociale proces waarin personen beoordeeld worden naar nor-
men, in zijn werk. Gluckman zegt niet dat het zo behoort te gaan; het gaat zo. 
Normen komen bovendrijven en er wordt met normen gewerkt. Of die normen nu 
goed zijn of niet, daar moeten ethici, politici en aanverwanten zich maar over 
uitlaten; de sociale antropologie doet dat liever niet. Het lijkt of de sociale 
antropologie in dit opzicht in de kuta een medestander vindt. In het judiciële 
proces blijkt de kuta bijvoorbeeld met evenveel zorg te zoeken naar een ‘rea-
sonable wrongdoer’ als naar een ‘reasonable man’: wat doet iemand die iets 
verkeerds in de zin heeft, in alle redelijkheid gegeven de omstandigheden?26  
 
 
Analyse van de sociale situatie 
 
We zouden De zaak van het gewelddadige dorpshoofd nog eens kunnen bekijken 
en ons afvragen welke regels een rol spelen die op een of andere manier te 
kwalificeren zouden zijn als regels van substantief recht, welke aannames op de 
voorgrond treden, welke feiten aan het licht komen die door bewijzen worden 
gestaafd, welke omstandigheden van economische, politieke, culturele, geogra-
fische of sociale aard meespelen, welke voorgeschiedenis op de achtergrond 

 
24 Cf. Gluckman 1955: 127. Door het benadrukken van het concept van de redelijkheid als maatstaf voor 
bepaalde rolverwachtingen ten opzichte van een gegeven sociale positie onderscheidt Gluckman zich van een 
socioloog als Talcott Parsons, die sociale posities als vast ijkpunt voor het articuleren van rolverwachtingen 
ziet. (Over Parsons cf. Gluckman 1955: 129, Hoekema 1994: 100)  
25 Welbeschouwd zien we hier een interferentie van het ‘judicial process’ met een ander sociaal proces, 
namelijk dat waarin mensen omgaan met nieuwe, moderne of vreemde levensstijlen.  

 

26 Voor iemand die overspel pleegt, die steelt, die hekserij bedrijft, die moordt, die vloekt, die ontucht pleegt cf. 
Gluckman 1955: 135, 137, 138; 1963: 190.  
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meespeelt en, niet minder belangrijk, welke kennis aangedragen wordt die van 
antropologische aard is. Zouden we deze weg daadwerkelijk inslaan en de zaak 
met deze vragen opnieuw onderzoeken, dan treden we zonder meer in de voet-
sporen van Gluckman en volgen we de methode die door hem ontwikkeld is. Zijn 
onderzoeksmethode wordt de situational analysis of extended-case method 
genoemd.27 Een zaak, zo stelt Gluckman, kan het beste begrepen worden als men 
op zoek gaat naar gegevens die tot de kwestie hebben geleid en die het gevolg 
zullen zijn van de betreffende kwestie. Met andere woorden, het gaat om de zaak 
in extenso, de sociale situatie, het sociale drama.28 Deze methode, die veel 
navolging heeft gekregen, is er verantwoordelijk voor dat antropologische 
monografieën sindsdien vaak beginnen met een uitvoerige en gedetailleerde be-
schrijving van de bevolkingsopbouw, de omgeving, de bezigheden, de inkomens, 
de opleiding, etnische banden, verwantschapsystemen etc., die op het eerste 
gezicht overbodig lijkt. Nadere beschouwing wijst uit dat deze gegevens onderdeel 
zijn van de analyse. Ze zijn geselecteerd met het oog op de probleemstelling. 
Volgens Gluckman kan en mag dat niet anders. “These are essential for analysis of 
social situations, though analysis of the situations brings into life the sociological 
categories which in turn control that life.” (1973: 637) Gluckman zelf bijvoorbeeld 
brengt het feit te berde dat de Zambezi rivier die het Barotse land doorstroomt, de 
helft van het jaar het land in een gigantisch meer doet veranderen. (1963: 180) In 
het droge seizoen moeten de mensen (willen) terugkeren naar de vallei, hun 
dorpen weer opbouwen, hun akkertjes terugvinden, als de nieuwe loop van de 
rivier hen daartoe tenminste in staat stelt. Het kan niet anders dan dat dit gegeven 
consequenties heeft voor de eigendom van grond en aanverwante rechten en dan 
hebben we het nog niet eens over een mogelijk regiem van visquota en 
geoorloofde vismethoden.  
 Gluckman is zich bewust van de discussie zoals die onder juristen gevoerd 
wordt over de vraag of het recht nu uit de gegeven zaak moet worden gehaald of 
alleen uit het systeem van regels. Hij ziet echter de mogelijkheid om deze 
discussie tussen ‘rule-sceptics’ en ‘fact-sceptics’ achter zich te laten. (1973: 614) 
In zijn woorden “law, it is true, can only be understood through cases – but cases 
can be understood only through law”. Welnu zegt hij, “both have to be set in the 
matrix of social process” en men stap uit deze cirkel. (1973: 622). Het recht en de 
gerezen kwestie moeten in de sociale context worden geplaatst. Wil men alles 

 
27 Cf. Handelman 1976: 12, Kapferer 1987: 10, Kuper 1996: 142. De vragen die hier bij De zaak van het 
gewelddadige dorpshoofd worden gesteld zijn dezelfde die Gluckman in zijn Limitations of the Case-Method 
bij een zaak die door Richard L. Abel was beschreven, stelde om de onontkomelijkheid van zijn methode aan 
te tonen. (1973: 625)  

 

28 De benaming ‘sociaal drama’ werd gevonden door Victor Turner, een van zijn prominentste leerlingen: 
“...the social drama is a limited area of transparency on the otherwise opaque surface of regular, uneventful 
social life. Through it we are able to observe the crucial principles of the social structure in their operation, and 
their relative dominance at successive points in time.” (Turner 1957: 93) In Turners bewoordingen ‘crucial 
principles of the social structure in their operation’ vinden we Gluckmans ‘series of social processes’ terug.  
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doorgronden dan ontkomt men er volgens Gluckman niet aan de sociale processen, 
waarbinnen het recht respectievelijk het geschil zich ontwikkelen, erbij te 
betrekken – maar hij haast zich te zeggen dat daarmee het juridische of juristieke 
werk niet wordt uitgeschakeld. “Naturally, this last proviso does not mean that 
there is not room for the lawyer’s specialized craft, particularly in our 
differentiated society, about which there is much background knowledge.” (id.: 
623) Er is een moment voor de aanwending van de juridische vakkundigheid, maar 
het is een moment onder de andere momenten van het sociale proces (inclusief het 
rechterlijk proces) waarin personen worden beoordeeld naar normen. 
 
 
Een ‘rechts’vergelijkend perspectief 
 
De recensenten van The Judicial Process among the Barotse (1955) grepen de 
gelegenheid die het bijna gelijktijdige uitkomen van Paul Bohannans studie Justice 
and Judgement among the Tiv of Nigeria (1957) hen bood, met beide handen aan. 
Het contrast tussen de studies werd door hen benadrukt en een discussie die de 
rechtsantropologie een aantal decennia ging beheersen, was daarmee een feit. Het 
ging om de kwestie hoever men in het gebruik van westerse termen zou kunnen of 
mogen gaan bij het beschrijven en analyseren van ‘recht’ van samenlevingen 
buiten de West-Europese traditie. Gluckman zou te ver gaan. Hij zou het westerse 
rechtssysteem (wat met evenveel recht ‘volksrecht’, d.w.z. volks-specifiek recht 
genoemd kan worden) verheffen tot een analytisch systeem om vervolgens de 
Lozi-specifieke opvattingen in dit westerse model te dwingen.29 Zo beschouwd 
zou hij zich schuldig maken aan etnocentrisme, dat ertoe leidt dat andere culturen 
het op fundamentele punten, zoals hun rechtsopvattingen, moeten afleggen tegen 
de heersende westerse cultuur.  
 Bohannan had in zijn studie laten zien dat men bij het analyseren van een 
volksrechtsysteem als dat van de Tiv zo dicht mogelijk bij de termen van de Tiv 
zelf zou moeten blijven, wil men het eigene en de volle strekking van hun 
rechtsopvattingen in het vizier krijgen. Komt men te snel met een westerse 
rechtsterm als ‘sanctie’ bijvoorbeeld aanzetten, dan loopt men het risico dat de 
vele dimensies die ‘correctie’ voor de Tiv heeft, wegvallen.30 Deze gedachtegang 
kan worden doorgezet, waardoor ook het woord ‘correctie’ op de verboden index 
van het cultuur-relativisme komt te staan, want ‘correctie’ neemt op zijn beurt 
weer de connotaties die dat woord in het westen heeft, automatisch mee. Om 
zuiver op de graat te zijn zou men met neologismen moeten komen of in het Tivs 
moeten blijven spreken. 
 

 
29 Nader 1965: 11; Moore 1969: 227-228; Griffiths 1996: 42-44.  

 

30 Bohannan zou door zijn aandacht voor de betekenis die de Tiv aan hun sociaal handelen geven, beschouwd 
kunnen worden als een interpretatieve socioloog. Cf. voor de interpretatieve sociologie Kocken & Van Rossum 
1994.  
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Gluckman heeft iedere gelegenheid aangegrepen, waaronder die van het uitkomen 
van de tweede druk van The Judicial Process, om te laten zien dat het wat hem 
betreft om een opgeklopte controverse gaat.31 In het beschrijven van het 
rechtssysteem van de Lozi doet Gluckman niet onder voor de zorgvuldigheid 
waarmee Bohannan het rechtssysteem van de Tiv onder woorden brengt. Onder 
Engelse woorden wel te verstaan.32 Dat neemt niet weg dat men de connotaties die 
een begrip als mulao (plur. milao) voor de Lozi heeft, in Engelse bewoordingen 
kan proberen te treffen. Gluckman beschrijft meerdere concrete situaties waarin 
mulao door de Lozi wordt gebruikt en als ‘law’, ‘rule’, ‘norm’, ‘standard’, 
‘commandment’, ‘regulation’, ‘order’ (en de connotaties die deze woorden binnen 
de Engelse taal hebben) op begrip gebracht worden.33 Hij laat eveneens zien dat 
situaties die in het Engels onder ‘custom’ worden gerangschikt in de meeste 
gevallen niet onder mulao gevat moeten worden, simpelweg omdat de Lozi in die 
situatie werken met het begrip mukwa (plur. mikwa) dat – zo valt in de praktijk 
weer na te gaan – ‘practice’, ‘custom’, ‘habit’, ‘method’, ‘doing something’ 
betekent. Soms duikt mukwa op zoals ‘gewoonte’ ook in Nederlandse situaties kan 
opduiken, namelijk daar waar het ‘de wet der gewoonte’ betreft. Uit het gebruik 
van mulao naast mukwa valt naar de mening van Gluckman dus de conclusie te 
trekken dat de Lozi net als de Europeanen een onderscheid maken tussen ‘wet’ en 
‘gewoonte’. Dergelijke conclusies hoeven dus niet het verwijt (zoals dat van 
cultuur-relativistische zijde) te krijgen etnocentrisch te zijn. 
 Waarom Gluckman in tegenstelling tot Bohannan toch concludeert in wes-
terse termen, heeft te maken met het verschil in het perspectief van analyse. 
Gluckman zegt in een ander probleem geïnteresseerd te zijn dan Bohannan. 
Bohannan heeft zijn aandacht gericht op het vergelijken van de Tiv-concepten en -
opvattingen onderling (op zijn analytisch abstraherend niveau vinden we dus Tiv-
termen). Gluckman vroeg zich daarentegen af welke vergelijking er te maken valt 
vanuit het Lozi-systeem met andere rechtssystemen. Vandaar dat hij juist de Lozi-
termen moet verlaten om op zijn analytisch abstraherend niveau terecht te 
komen.34 De gemeenschappelijke principes, waartoe Gluckman via de weg van 

 
31 Cf. Chapter IX Reappraisal (1966) in Gluckman 1967: 398-418; 1969: 353. Het debat heeft Gluckman niet 
kunnen stillen en het zette zich voort ook op de andere thema’s van de rechtsantropologie zoals onder meer ten 
aanzien van de vraag ‘wat is een geschil?’ en recentelijk over de vraag ‘wat is rechtspluralisme’ cf. Griffiths 
1996: 42-44; Von Benda-Beckmann 1996a: 583-585; Schreiner 1998: 75.  
32 Voor Gluckmans interesse voor het symbolisch interactionisme en de etnomethodologie cf. Kapferer 1987: 
12.  
33 Cf. o.a. Gluckman 1955: 164 e.v.; 1963: 206 

 

34 Cf. Gluckman 1969: 354. De meeste rechtsantropologen die vergelijkend analytisch (in onderscheid met 
beschrijvend analytisch) onderzoek doen, vinden aansluiting bij dit standpunt van Gluckman. (Cf. Von Benda-
Beckmann 1996a: 548) Neem bijvoorbeeld de rechtsantropologen die onderzoek doen op het terrein van 
rechtspluralisme waar de term ‘rechts’pluralisme voor dezelfde problemen zorgt. (Cf. Von Benda-Beckmann 
1996b: 744; Anders, Bloemink & Van Manen 1998) Hieronder zal overigens blijken dat Gluckman als 
vergelijkend analytisch begrip ook eens voor een begrip uit de andere dan de moderne westerse cultuur kiest.  
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‘anders maar hetzelfde’ concludeert, zijn in zoverre gelijk dat ze altijd nog in 
verschillende culturen fungeren. In het werken met een concept als ‘the reasonable 
man’ bijvoorbeeld schemert dus altijd het eigene van een cultuur en van de sociale 
processen aldaar, door.35  
 
 
The Ceremonial Process: anders maar hetzelfde36 
 
Gluckmans aandacht gaat uit naar nog een ander sociaal proces dan dat waarin 
mensen beoordeeld worden naar normen. Hij onderzoekt in de synthetiserende 
studie Politics, Law and Ritual in Tribal Society het sociale proces waarin mensen 
hun positie binnen een sociale hiërarchie innemen. Omdat Gluckman het als een 
sociaal proces (dus niet: systeem) opvat en analyseert, kan hij laten zien dat zo’n 
positie geen vaststaand gegeven is. Sociale posities innemen betekent zoveel als ze 
ambiëren, behouden, bestendigen, bevechten, bestrijden. Met andere woorden, 
posities worden niet zonder slag of stoot ingenomen (in de aanval noch in de 
verdediging). Op het kruispunt van alle sociale conflicten en cohesies die 
daarachter schuilgaan, treft men mogelijk een duurzaam of momentaan sociaal 
evenwicht aan, mogelijk een duurzame of momentane vijandelijkheid. De gegeven 
omstandigheid, de gegeven cultuur of de gegeven samenleving zal uitmaken hoe 
het sociale evenwicht of de vijandelijkheid tussen de sociale posities wordt bereikt, 
hoe er bijvoorbeeld eendracht of tweedracht wordt gesmeed tussen mannen en 
vrouwen, ouderen en jongeren, leiders en onderdanen.37 
 De sociale tegenstellingen kunnen politiek en/of juridisch gearticuleerd 
worden, zoals dat het geval is in de meeste Europese samenlevingen. Parlemen-
taire debatten, verkiezingscampagnes, publieke schandalen (ten aanzien van be-
paald optreden van overheidsinstanties bijvoorbeeld) en parlementaire enquêtes 
weerspiegelen de sociale tegenstellingen. Soms gaat de tegenstelling tijdens zulke 
gebeurtenissen op de helling.38 Gluckman noemt deze politieke en juridische 
strijdmiddelen ‘ceremoniën’ van rebellie. Het aardige van deze benaming is dat 
Gluckman op het vergelijkend-analytisch niveau nu niet een voor de westerse 
samenlevingen voor de hand liggende, maar juist voor een onalledaagse term kiest 
(die overigens alledaags lijkt te zijn voor niet westerse samenlevingen.) Alle 

 
35 Deze eigenschap van ‘the reasonable man’ om het sociaal- en cultuurspecifieke door te laten schijnen is dus 
een van de vijf eigenschappen van regels of rechtsconcepten, die Gluckman vond (cf. Sociale processen en hun 
interferentie hierboven).  
36 De titel The Ceremonial Process is hier gevonden naar analogie van Gluckmans titel The Judicial Process.  
37 De sociale antropologie onderzoekt deze een- of tweedracht niet op het individuele niveau van een man-
vrouw-, ouder-kind- of leider-volgeling-relatie (daar zijn immers andere disciplines voor ingericht) maar op 
maatschappelijk niveau.  

 

38 Of een gegeven conflict eeuwig blijft doorwoekeren, eindigt met een eind-goed-al-goed of uitmondt in een 
revolutionaire strijd, zal afhangen van het sociale proces, dat – zo blijkt als men dat zorgvuldig analyseert – 
interfereert met andere sociale processen in de betreffende samenleving.  
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samenlevingen hebben ceremoniën van rebellie, maar niet alle samenlevingen 
geven daar een juridische of politieke vorm aan, is Gluckmans stelling. Er zijn 
namelijk samenlevingen waarin de sociale tegenstellingen ritueel gearticuleerd 
worden.39 Gluckman heeft ze voor een lezing verzameld onder de titel Rituals of 
Rebellion in South-East Africa.40 In plaats van rechtsmiddelen te hanteren, dat wil 
zeggen protest aan te tekenen, zich te organiseren, rechten te eisen en een leven te 
wijden aan het ter-discussie-stellen en veranderen van de bestaande sociale 
tegenstellingen, worden in sommige tribale samenlevingen de bestaande sociale 
posities binnen een gegeven ritueel aan de kaak gesteld.41 In beide gevallen wordt 
er pressie uitgeoefend binnen af te werken protocollen. Het onderscheid tussen 
juridische en politieke ceremoniën en rituele ceremoniën legt Gluckman bij de 
taboedoorbreking van ‘rituelen’ van rebellie, waarbij hij een bovennatuurlijke of 
niet seculiere pressie vermoedt.42 Op gezette tijden leggen vrouwen, op andere 
vaststaande momenten leggen jongeren en op weer andere voorgeschreven 
gelegenheden leggen onderdanen hun kentekenen af om vervolgens die aan te 
nemen die bij de positie horen die hen juist in hun positie gevangen houdt. 
Vrouwen steken zich in mannenkleren, dragen hun wapens, spreken mannentaal 
en werken tijdens (en alleen binnen) de ceremoniële bijeenkomst het hele scala 
van mannelijke gebaren af om aan het eind weer te transformeren in de vrouwen 
die ze in het dagelijks leven zijn.43 Troonopvolgers en hun aanhang keren zich met 
spotdichten en verkleedpartijen ritueel tegen de Troon, de aanhangers op hun beurt 
tegen de troonopvolgers. (1963: 119-126) Deze vormen van rebellie, die de 
heersende tegenstellingen tussen de verschillende sociale posities zo openlijk, 
krachtig en georganiseerd aan de orde stellen, zouden in een niet rituele orde tot 
daadwerkelijke omwentelingen kunnen leiden. In de rituele orde blijven ze 
volgens Gluckman beperkt tot tijdelijke omkeringen. Men verkrijgt een licence, 

 
39 Voor het onderscheid tussen ‘ceremonie’ als vergelijkend analytisch begrip en ‘ritueel’, ‘recht’ en ‘politiek’ 
als beschrijvende analytische begrippen cf. Gluckman 1956: 119; 1962: 22.  
40 The Frazer Lecture (voorgedragen op 28 april 1953 te Glasgow), werd voor het eerst gepubliceerd in 1954, 
later opgenomen in Order and Rebellion in Tribal Africa (1963). Gluckman heeft deze tekst bewerkt voor een 
radiolezing waarvan de tekst onder de titel Licence in Ritual is opgenomen in Custom and Conflict in Africa 
(1956).  
41 Bij een onderwerp als ‘recht en ritueel’ wordt in eerste instantie aan rituelen in het recht gedacht. Hier zien 
we nu rituelen die de plaats innemen van recht. Er blijken echter ook rituelen te zijn waarin recht verschijnt cf. 
bijvoorbeeld noot 43 hieronder.  
42 Cf. Gluckman 1956: 135; 1963: 135 

 

43 Cf. Gluckman 1963: 113-119. Omgekeerd is het van mannen bekend dat zij zich tijdens hun rituelen in 
vrouwen transformeren. Een soortgelijke omkering zien we ook ten aanzien van de jongeren. Jongeren 
transformeren zich tijdens initiatierituelen in voorouders. Uitgaand van het gegeven dat voorouders de 
volwassenen op bovennatuurlijke wijze voor hun eventuele inconsistente gedrag kunnen berechten, berechten 
deze jongeren tijdens deze rituelen de volwassenen, om na hun initiatie hun weg te vervolgen van jong-
volwassen- naar volwassenheid. Over de transformatie van jongeren tijdens de initiatie in voorouders, van 
levenden in doden cf. Schoffeleers (1984: 7).  
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een vrijbrief voor de duur van het ritueel. Gluckman trekt hieruit de conclusie dat 
zo’n samenleving klaarblijkelijk zo’n openlijke rebellie verdraagt. Buiten deze 
rituele momenten zal de betreffende samenleving daarom een strakke, standvastige 
zijn, die nauwelijks ter discussie staat. (1956: 125) Zijn ‘rechts’vergelijkend 
perspectief brengt hem vervolgens tot de slotsom dat samenlevingen van Europa 
nauwelijks meer rituelen bezitten, omdat ze juist veranderlijk en veranderbaar zijn. 
(1956: 133-134) Het protesteren of rebelleren blijkt in Europa meteen 
consequenties te hebben. De sociale hiërarchie is minder aanvaard en minder 
vaststaand. Vandaar dat het sociale proces waarin personen hun sociale positie 
innemen, in de Europese samenlevingen een andere, meer down-to-earth-achtige 
organisatie heeft. De pressie vindt hier immers haar weg via juridische en politieke 
ceremoniën.  
 Zo vond Gluckman de vrijbrief tot rebellie, waar hij in zijn analyse van het 
het ‘judicial process’ de ‘reasonable man’ vond. 
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