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Er is moed voor nodig 
 

A. Schreiner∗  
 

Ter afsluiting van Ars Aequi’s rubriek Rode draad ‘Sancties’ staat de confrontatie tussen het 
Australische strafrecht en het Aboriginal recht van straffen centraal. Naar aanleiding van een 
onlangs gewezen vonnis waarin een Aboriginal sanctie als alternatieve straf werd opgelegd, 
wordt uiteengezet in welke mate de Aboriginal kijk en aanpak aansluit op die van de 
Australische strafrechter. Er is een fundamenteel onderscheid tussen de rituele vorm van 
berechting en de straf. 
 
In 1994 oordeelde de Chief Justice van het Supreme Court van de Northern Territory (NT), Brian 
Martin, in de zaak R v Walker, dat Wilson Jagamara Walker voorwaardelijk in vrijheid moest worden 
gesteld. De Chief Justice ging ervan uit dat Walker, die bekend had een andere Aboriginal tijdens een 
uit de hand gelopen vechtpartij te hebben doodgestoken, zijn verdiende straf bij de Aboriginals zou 
krijgen. De verdediging had de rechter weten te overtuigen van het feit dat Walker naar Aboriginal 
recht een speergevecht wachtte. Walker zou door de familie van de overledene, de Fry-familie, ergens 
in het been getroffen worden waarna de zaak als afgedaan mag worden beschouwd.  
 

De beslissing naar Anglo-Australisch recht 
Op het eerste gezicht lijkt de Chief Justice met dit vonnis de grenzen van zijn jurisdictie te 
onderkennen en de zaak uit handen te geven. Maar in wezen heeft hij zijn zetel niet verlaten. 
Integendeel, hij bevestigde vanuit de positie van Anglo-Australisch recht een strafrechtelijk beginsel, 
het ne bis in idem-beginsel dat twee keer straffen voor eenzelfde feit verbiedt. Dit beginsel maakt de 
kern uit van zijn beslissing. Het gevolg is dat met dit vonnis de Aboriginal reactie op mishandeling, 
misdrijven tegen het leven gericht of het veroorzaken van dood door schuld op gelijke voet komt te 
staan met de Anglo-Australische sancties. De zaak Walker wordt daarom als een mijlpaal gezien voor 
de erkenning van het Aboriginal recht van straffen.1 Toch ligt de ommekeer in de erkenning van het 
Aboriginal rechtssysteem al twee jaar eerder. In de inmiddels beroemde zaak Mabo over landrechten 
heeft het High Court van Australië het bestaan van Aboriginal recht en aanspraken bevestigd.2 Als het 

 
 ∗ mr Agnes T.M. Schreiner is universitair docent rechtssociologie en rechtsantropologie aan de Juridische 
Faculteit van de Universiteit van Amsterdam, afdeling Metajuridica.     
 1 De zaak haalde zelfs de voorpagina in de Nederlandse pers. Cf. Esther Bootsma, Aboriginals mogen steken en 
slaan, Trouw van 2 september 1994. Ook in eerdere zaken, zoals de zaak Jadurin v R (1982), heeft de verdediging 
met het argument dat de Aboriginal een straf van de zijnen mag verwachten, de rechter aangesproken op zijn 
discretionaire bevoegdheid in het bepalen van de straf. Maar steeds heeft de Australische rechter de Aboriginal vorm 
van ‘retribution’ niet willen sanctioneren. Cf. Diana Bell, Exercising discretion: sentencing and customary law in the 
Northern Territory, in: Bradford W. Morse & Gordon R. Woodman (eds.) Indigenous Law and the State, Foris 
Publications, Dordrecht 1988, p. 376.  
    2 Over de zaak Mabo en de Native Title Act (Cth) van 1993 waarin de uitspraak in wetgeving werd omgezet, cf. 
Agnes Schreiner, De film ‘Two Laws’ in een twilight zone, Recht der Werkelijkheid, jrg. 18 (1997), nr. 2, p. 112 e.v.  
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Aboriginal recht met betrekking tot land wordt erkend, zal de erkenning ook voor het Aboriginal 
strafrecht gelden, moet de rechter in de zaak Walker hebben gedacht.3 Om te controleren of Walker 
zijn straf ook daadwerkelijk zou ondergaan, gaf de rechtbank Blair McFarland, Senior Parole Officer 
ofwel reclasseringsambtenaar, de opdracht om verslag uit te brengen. Mocht er binnen zes maanden 
geen ‘payback’, zoals het in pidgin of gebroken Engels heet, hebben plaatsgehad dan zou de rechtbank 
haar vonnis willen herzien.  
 Aan Australische zijde is de discussie in hoeverre de toepassing van het Aboriginal strafrecht 
door de Aboriginals niet in strijd is met de International Torture Convention of eenvoudigweg de 
vraag of deze toepassing van straf zelf niet een strafbaar feit oplevert, waartegen de aanwezige politie 
in actie moet komen. Immers, een land als Australië ‘cannot allow Aborigines going around spearing 
each other’ of ‘that people are being stabbed’, legt de Minister of Correctional Services (NT) Eric 
Poole voor de camera uit.4 De tactische weg die de politie veelal kiest is die welke de 
spreekwoordelijke struisvogel volgt door zijn kop in het zand te steken. ‘Police - that is, my - policy 
is: not to intervene’, vertrouwt de sergeant in kwestie de reporter toe. Niet alleen heeft hij naar zijn 
zeggen onvoldoende kennis van ‘tribal laws’ om in te grijpen, ook zou zijn ingrijpen een gevaar voor 
eigen lijf en leden kunnen betekenen.5 
 

De beslissing naar Aboriginal recht 
Aan Aboriginal zijde heerst verbazing. Negen maanden had de Australische justitie Wilson Walker in 
voorarrest gehad voordat het tot een veroordeling kwam. In plaats van zelf tot executie van het vonnis 
over te gaan, meent de rechtbank dat de straf die zij nodig acht, door de Aboriginals zou kunnen 
worden voltrokken. ‘Waarom hebben ze ons niet gehoord?’ vraagt Kevin Fry, de broer van de 
overledene. Gevraagd naar een reactie hierop verdedigt Walkers advocaat John Tippett zich met de 
verklaring ‘our legal system does not encourage to have such contact with the family of the victim’. 
De Fry-familie laat weten dat ze besloten had dat  
 
Walker naar whitefella law berecht moest worden en dat ze dit ook ten overstaan van de rechter 
zouden hebben verklaard.6 ‘He must do time in prison’, luidt daarom hun conclusie. 

 
    3 Een andere beweeggrond om naar een alternatief voor een straf naar het Anglo-Australische recht te zoeken ligt in 
het relatief hoge zelfmoordcijfer van Aboriginals onder de gedetineerden.  
    4 In de TV-reportage Payback van Liz Jackson, geproduceerd door Ray Moynihan, in Australië uitgezonden 
binnen de ABC-programmaserie 4corners op 12 september 1994.  
    5 Dezelfde strategie werd in de Staphorster gerichten toegepast. De politie of veldwachter hield zich afzijdig of 
werd afzijdig gehouden. Totdat de pers zich ermee ging bemoeien en de burgemeester in 1961 tot strenger optreden 
opdracht gaf. Cf. G.C.J.J. van den Bergh, Staphorst en zijn gerichten, Boom, Meppel/Amsterdam 1980, p. 151 resp. 
p. 169.  
    6 Cf. Eric Venbrux, A death in the Tiwi Islands, Cambridge University Press, Cambridge/New York/Melbourne 
1995, p. 84, waar Tiwi Aboriginals eveneens de discussie voeren of het een zaak voor hen is of voor de whitefella 
law. De beweeggrond voor de Aboriginals om in veel gevallen de berechting aan het heersende Australische 
rechtssysteem over te laten, ligt zonder twijfel in hun ervaring dat de koloniale overheerser, die de berechting van 
moord- en doodslagzaken tot zijn competentie rekent, de sterke arm erop afstuurt.  
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 Zo beschouwd hielden de Aboriginals in deze zaak het initiatief in eigen hand. De 
beslissing kwam namelijk van hun kant om het Anglo-Australische recht te laten toepassen. Men zou 
daarom met recht kunnen stellen dat in de zaak Walker de Aboriginals het officiële Australische 
strafrecht als alternatief, dus als alternatieve berechting accepteerden met als uitkomst een straf naar 
Australisch recht.  
 Zou de zaak naar hen zijn teruggewezen, dan zouden zij de Aboriginal procedure, waarin de 
mogelijkheid van een speergevecht ligt vervat, in gang hebben moeten zetten. De vraag of, en zo ja, 
hoe, waar en wanneer er actie moet worden ondernomen, wordt per geval bepaald en is onderwerp van 
een directe, openlijke bespreking onder de betrokkenen. De negen maanden afwezigheid van Walker 
door zijn voorarrest hebben een juiste voltrekking van de Aboriginal procedure onmogelijk gemaakt. 
Het is ‘left too long’, ‘no right time’, ‘not appropriate’, beklemtonen de gevraagde Aboriginals in de 
televisiedocumentaire.7 ‘It’s too late now’, concludeert ‘moeder’ Fry, tante van de overledene. 
 

De tenuitvoerlegging 
Het Anglo-Australische recht meent het speergevecht los van de Aboriginal procedure te kunnen 
beschouwen. Het vat het speren op als een op zichzelf staande straf om het vervolgens als alternatieve 
straf op te nemen in de reeks wettelijke straffen en maatregelen die de rechter tot zijn beschikking 
heeft. Nadat de fasen van het strafproces zijn doorlopen en het strafbare feit is komen vast te staan, 
volgt het rechterlijk vonnis ‘schuldig’ met een naar het oordeel van de rechter gepaste vorm van straf. 
Hierin ligt geen onderscheid met de moderne rechtssystemen van landen in Europa of Amerika. In een 
lineaire opeenvolging van op zichzelf staande momenten, die van het onderzoek, van de vaststelling 
van feiten, normovertreding, schuld en strafbaarheid (natuurlijk overeenkomstig de betreffende 
wettelijke delictsomschrijving), volgt als sluitstuk het moment van de straf. Wel vinden we hierin een 
onderscheid met het Aboriginal recht. Want het speren laat zich niet als een eendimensionale vorm 
van strafvoltrekking isoleren, waarmee de kous zou zijn afgedaan.8 Het speren door de Aboriginals 
voltrekt zich in ieder geval niet volgens het scenario van een executie, waarbij de beschuldigde op een 
of andere gesloten binnenplaats voor een in casu alternatief vuurpeloton komt te staan.  
 Oude filmbeelden, die de televisiedocumentaire Payback begeleiden, laten een speerduel zien 
waarin beide partijen met een houten speerwerper en speren getooid elkaar te midden van een grote 
groep omzittenden en omstanders om beurten bestoken. De een valt uit, wacht af, stoot opnieuw toe en 
weert onmiddellijk daarop af, telkens gespiegeld door eendere vechtbewegingen van de ander. Er 
wordt niet op het hoofd of het bovenlijf gericht, enkel op de benen. Het vereist de nodige technieken 
en vaardigheden, en niet te vergeten de nodige gratie. De omstanders kijken oplettend toe. Wanneer 
het speergevecht zich op deze manier ontvouwt, zijn verwondingen aan beide zijden mogelijk en staat 

 
    7 Cf. nt. 4. 
    8 Dat geldt ook voor een strafvoltrekking in de vorm van ‘pointing’, een voodooachtige bestoking met een botje, of 
in de vorm van ‘singing to death’, een uitbanningsachtige bezwering, om de opmerkelijkste vormen van Aboriginal 
veroordeling te noemen.  
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de uitslag geenszins vast. Daarom is het beter om te spreken van een gerechtelijk duel dan van de 
voltrekking van een opgelegde straf.9 In het tweegevecht wordt op Aboriginal wijze een berechting tot 
uitvoering gebracht, een rituele vorm van berechting, zoals die ook in de Europese rechtsgeschiedenis 
een vaste plek heeft verworven naast het orakel en het godsoordeel.10 Het speergevecht komt dus niet 
in de plaats van de straf, maar in de plaats van het feitelijk geding of de terechtzitting.11 Had de Chief 
Justice het Aboriginal recht in deze willen respecteren dan had hij zich onbevoegd (tot kennisneming 
van het ten laste gelegde) moeten verklaren. 
 

De regels van het duel 
In onderscheid met ‘foolin’ round’ of ‘fightin’ dirty’, dat wil zeggen een impulsieve vechtpartij die 
meestal jaloezie, belediging of ander (al of niet vermeend) aangedaan onrecht als motief op de 
achtergrond voert en, vaker nog, drankgebruik of de ‘heat of the moment’ op de voorgrond, heet een 
gevecht naar Aboriginal recht een ‘good fight’.12 Een ‘dirty fight’ kan wel de directe aanleiding zijn 
voor een ‘good fight’, zij het dat het laatste niet direct op het eerste volgt. Het eerste gevecht is een 
banale gebeurtenis, die iemand overkomt zoals zoveel gebeurtenissen iemand bij toeval kunnen 
overkomen. Maar het heeft natuurlijk wel consequenties. De schermutseling van het eerste uur wordt 
(als het lukt) stopgezet om de vechtenden uit te nodigen het op een ander moment in een ‘good fight’ 
tegen elkaar op te nemen. Daarmee gunnen Aboriginals zich de gelegenheid om het gevecht als ritueel 
in te richten. Rituelen lenen zich bij uitstek voor het naar de hand zetten van datgene wat gewoonlijk 
de mensen overvalt. Of het nu rampspoed of noodweer is, een seizoenswisseling, een geboorte, een 
welslagen, een steekpartij of een geval van overlijden, het ritueel zorgt dat de aanleiding ofwel banale 
gebeurtenis niet het gewone vervolg krijgt, en wel door in plaats daarvan een nieuwe welgeregisseerde 
situatie te creëeren. Natuurlijk is dat een pure kunstmatige situatie, geleid door ceremoniemeesters in 
een rol die kan variëren van ‘boss’ tot oudste of scheidsrechter. De alledaagse wereld en de gewone 
motieven houden op het moment dat het rituele gebeuren een aanvang neemt, op te bestaan. ‘The 
motives for wanting to fight the night before may be very different from those constructed by the time 
morning comes and the circumstances and the audience have changed’, merkt Macdonald op naar 
aanleiding van een officieel tweegevecht dat op de morgen volgend op een eerste botsing plaatsvond.13  

 
    9 En is het beter om maar helemaal niet te spreken van een verontrustende vorm van eigenrichting of een verwoede 
wraakpoging, waar zo’n uitspraak van Poole over Aboriginals ‘going around spearing each other’ bijvoorbeeld op 
duidt.  
    10 Met het feit dat het gerechtelijk duel deze plek naast het orakel en het godsoordeel krijgt, kan het tot het 
Europese verleden gaan behoren. Zo wil het moderne recht het graag. Maar de vraag is of het gerechtelijk 
tweegevecht zich ook laat wegzetten. Het kan in ieder geval een andere kijk geven op het gebeuren anno 1997 te 
Beverwijk.  
    11 Cf. ook Johan Huizinga, Homo ludens, Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur, Tjeenk Willink, 
Groningen 1974 (1e druk 1938), p. 90 e.v.  
    12 Gaynor Macdonald, A Wiradjuri fight story, in: Ian Keen (ed.), Being black: Aboriginal cultures in ‘settled’ 
Australia, Aboriginal Studies Press, Canberra 1988, p. 181. Cf. ook Bell, op. cit., p. 377, waar het gevecht, dat 
trouwens ook onder vrouwen plaats heeft, ‘fair’ wordt genoemd.  
    13 Cf. Macdonald, op. cit., p. 182.  
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 Het gerechtelijk duel heeft dus op een afgesproken tijdstip een eigen begin. Het kent iemand 

die boven de partijen staat en zorgt dat de voorgeschreven regels van het gevecht in acht worden 
genomen. Ook de plaats waar gevochten wordt, is niet willekeurig. Uit het verhaal van een 
tweegevecht bij de Wiradjuri of Koori Aboriginals van New South Wales (NSW) tekent Macdonald 
op: ‘There used to be gates right up there in the corner, there used to be gates - are they still there? 
Yes... up at the gates, at the gates, that’s where they had the fightin’ ring - and underneath the railway 
bridge.’14 Het is een vaste plek waarheen vriend en vijand zich voor het betreffende tijdstip weten te 
haasten, om daar, gescheiden naar de betreffende partij, aan weerszijden te worden opgesteld. Deze 
opstelling wordt geregeld door degene die zich als scheidsrechter weet op te werpen - zijn positie moet 
namelijk ter plekke eveneens door middel van een test of uitdaging worden bewezen.15 Tijdens het 
tweegevecht mag het publiek zich niet met de strijd bemoeien, wat zelfs inhoudt dat het zijn partij niet 
mag aanmoedigen of opjutten noch de tegenpartij uitjouwen of beledigen.16 Bij dergelijke 
gebeurtenissen, die zoals Bell zegt ‘very carefully stage-managed’ zijn, zal het duidelijk zijn dat de 
aard van het gevecht en de eventuele wapens eveneens welbepaald zijn.17  
 Met het in-acht-nemen van al deze regels krijgt een tweegevecht een eigen verloop en - het was 
de aanleiding voor deze uiteenzetting van de regels - ook een eigen afloop: het duel is ten einde als een 
van de partijen neergaat of getroffen is. De verwonding waarmee het gevecht eindigt, kan voor de 
gewonde de dood ten gevolge hebben. Maar de regel is ‘hit to wound’, niet ‘hit to kill’, zoals ook de 
Australische rechter in de zaak R v Herbert et al. weet.18  
 

Het sanctionerend tweegevecht 
In fysiek opzicht mag er dan een winnaar zijn, trouwens ook een verliezer, maar de ware winst ligt 
voor de Aboriginals niet bij de uiteindelijke uitkomst maar bij het begin en het verloop van het 
gevecht, bij het feit dat het gevecht wordt aangegaan en dat beide partijen opkomen voor wat ze waard 
zijn. ‘Someone who does not make a good show for themselves - is half-hearted or starts to fight dirty 
- will not win support. Someone may put up a good fight against an opponent recognised as being 
stronger and more skilful. Although technically the loser, they will still be admired for their pluck.’19 
Met ‘pluck’, dat wil zeggen ‘moed’, begint het. De moed om voor de daad die men begaan heeft, op te 
                         
    14 Macdonald, id., p. 179. Op p. 181 licht zij toe dat het om een plek buiten de poorten van een missiepost gaat en 
om een verlichte parkeerplaatsachtige lege vlakte.  
    15 Zijn autoriteit geldt niet op voorhand, maar hangt af van de vraag of mensen zijn ingrijpen waarderen en gevolg 
geven aan zijn aanwijzingen. Hetzelfde geldt voor een volgende die bij het uitblijven van een reactie zich zou opwer-
pen. Cf. Macdonald, id., p. 184.  
    16 Macdonald, id., p. 184. Op p. 186 beschrijft ze hoe de scheidsrechter ingrijpt en orde verlangt wanneer een 
omstandster haar kant begint aan te moedigen.  
    17 Cf. Bell, op. cit., p. 377, waarin sprake is van een gevecht waarbij een ‘traditional fighting stick’ als wapen wordt 
gebruikt. Cf. Bell, id., p. 377 en p. 378. In het tweegevecht dat Macdonald beschrijft gaat het om een gevecht waarbij 
is afgesproken dat men alleen op de vuist zal gaan. Cf. Macdonald, op. cit., p. 195. Over het vechten ‘met de tong’, de 
woordkamp gaat het artikel van Marcia Langton, Medicine Square, in: Ian Keen (ed.), Being black: Aboriginal 
cultures in ‘settled’ Australia, Aboriginal Studies Press, Canberra 1988, pp. 201-225.  
    18 Geciteerd bij Bell, op. cit., p. 378.  
    19 Macdonald, op. cit., p. 189.  
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komen.20 Overigens getuigde de daad zelf ook van de nodige moed, de moed namelijk om het 
betreffende taboe te doorbreken. Om maar niet te spreken van degene die het voor het doorbroken 
taboe op zal nemen: welk een moed is daarvoor niet vereist? 
 Hoe vaak ook het omgekeerde wordt beweerd, het doorbreken van een taboe mag niet als de 
overtreding van een norm worden opgevat, tenminste niet als we afgaan op de oorspronkelijke beteke-
nis van het woord ‘taboe’. Iets dat taboe is, betekent namelijk niet iets dat het verboden is, maar dat 
het van een merkteken is voorzien.21 Taboe is dus een merkteken, een markering. Iets dat opvalt en 
zich laat lezen. Iets waarop acht wordt geslagen en waaraan niet zomaar voorbij valt te gaan. Men kan 
het passeren, mits men het teken respecteert en de consequenties wil dragen. Wat de consequenties 
zijn hangt weer geheel af van het beginpunt van waaruit of van de inzet waarmee men het taboe 
passeert. In de meeste gevallen pakt het goed uit en gaat alles zijn gangetje.22 Maar soms is de inzet 
hoger en staat er meer op het spel: men heeft het taboe met voeten getreden en is aan de andere kant, 
als het ware achter het taboe komen te staan. De consequentie is dat de taboedoorbreker zelf taboe 
wordt en de eigenschappen die getaboeëerd zijn en taboe voor hem waren, verwerft. Onder die 
eigenschappen bevinden zich bijzondere talenten of krachten, vaak opgedragen aan voorouders of 
beschermgeesten (‘genii’). Op voorhand kan niet gezegd worden dat die taboe-eigenschappen slecht 
zijn.23 Ze laten zich verzamelen onder de naam ‘mana’.24 ‘Mana’ kan, mits goed getaboeerd, roem, eer, 
aanzien, succes, sex-appeal en voorrecht betekenen, wat - zo weet iedereen - niet voor iedereen is weg-
gelegd. Om uit te maken of ‘mana’ goed uitpakt danwel slecht, moet men het in de waagschaal stellen, 
want het principe geldt dat wie niet waagt, die niet wint. Het is deze waagschaal die, om met Huizinga 
te spreken, feitelijk de Weegschaal voor de Aboriginals uitmaakt.25  
 Het is te simpel om aan te nemen dat het in het tweegevecht gaat om een verdeling tussen de 
twee strijdende partijen van de verdediging van het taboe aan de ene kant tegenover de schending van 
het taboe aan de andere. Zou de ene strijder dan vechten voor de norm en daarmee de kalme en zekere 
omgang met de gevestigde tekens en taboes verdedigen? Neemt hij het op tegen de andere strijder die 
de euvele moed heeft gehad om de norm te overtreden, opdat hij (meer) ‘mana’ voor zich wil opeisen? 
Maar moed (‘mana’) hebben beide speervechters: moed om uit te dagen en moed om de uitdaging aan 

 
    20 Door de zoektocht die Macdonald onderneemt naar de sociale waarde die het vechten voor de Aboriginals zou 
hebben, verandert deze moed mijns inziens ten onrechte in een recht: ‘the right of individuals to stand up for 
themselves and to brook no interference from others’ (Macdonald, id., p. 188).  
    21 Oosthoeks Encyclopedie, Utrecht 1968, zesde uitgave: ‘Polynesisch adjectief tapoe, van een merkteken voorzien, 
gebruikt voor plaatsen en voorwerpen waarmee iets bijzonders, maar daarom niet altijd religieus, aan de hand was.’  
    22 Een kleine rite volstaat om van respect te getuigen, men slaat de ogen neer of neemt een omweg (bijvoorbeeld als 
men zijn schoonmoeder of zuster moet passeren), men maakt een buiging of men spreekt een groet uit (bijvoorbeeld 
voor een oudste die men tegenkomt), men offert op een boomblad een beetje voedsel of schenkt de eerste slok van 
een fles als offer uit (als men langs de plek gaat waar de voorouders liggen begraven). De rite is zo beschouwd dus 
eveneens een teken, opgenomen in een aaneenschakeling van teken naar teken, in plaats van een gedragsnorm 
voortvloeiend uit een systeem van normen waarbij de ene norm zwaarder weegt dan de ander.  
    23 Het kan twee kanten op, zoals het geval is met het ‘virtù’ van Machiavelli’s vorst (Il Principe, 1532), dat overi-
gens teruggaat op het Latijnse ‘virtus’ en met ‘moed’ zou kunnen worden vertaald.  
    24 Cf. als in nt. 21 Oosthoeks Encyclopedie.  
    25 Huizinga, op. cit., p. 78.  
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te nemen. Ze zijn als uitdager en uitgedaagde bij de omstanders bekend (taboe) en zullen in een 
begrensde ruimte (taboe) in het gevecht (‘mana’) treden. Met inachtneming van de regels (taboe) zal 
de ene slag op de andere volgen. Moed, het is al gezegd, maar ook lenigheid, list, opmerkzaamheid, 
agressie, vaardigheid en kracht (alle ‘mana’) worden in het spel gebracht. Elke slag, of die nu door de 
uitgedaagde of door de uitdager wordt uitgedeeld, roept een moment van ‘mana’ op waarop meteen en 
zonder tussenkomst een moment van taboe volgt, waardoor een volgende moment van ‘mana’ weer 
aanbreekt, enzovoorts. Er is voor ‘mana’ en taboe geen serieuze mogelijkheid om zich als blijvende 
instantie te installeren, laat staan dat een verbod of een norm zich zou kunnen vestigen. Alleen het 
moment van ‘zo is het genoeg geweest’ of ‘no more then’ zal zo’n gelegenheid krijgen.26 
 Aan de dader en de bestraffer, die het volgens het Anglo-Australische recht opneemt voor het 
slachtoffer of de gelaedeerde, is in het Aboriginal tweegevecht eveneens geen vaste rol vergeven. De 
dader verandert immers in slachtoffer als hij een uitval van de ander moet incasseren, de ander die het 
slachtoffer representeert, verandert daarmee in dader die weer slachtoffer wordt als hij de tegenaanval 
krijgt te verduren... Dader wordt slachtoffer, slachtoffer wordt dader. Deze geheime omkering, die 
feitelijk in ieder conflict of confrontatie verscholen ligt, is met het gerechtelijk duel tot principe verhe-
ven. Het zal duidelijk zijn dat er in zo’n duel evenmin een moment valt aan te wijzen waarop er 
gestraft wordt of een sanctie wordt uitgedeeld. Het tweegevecht sanctioneert deze sanctieloosheid in 
feite.27  
 Ook het einde van het tweegevecht levert geen sanctie, verbod of norm op, want het eind is zelf 
slechts een voortvloeisel van het duellistisch verloop. Tussen de ene treffer of incassering en de andere 
wordt de meest geschikte treffer gevonden, waarmee aan deze permanente uitwisseling voor dat 
moment een einde komt. Het eind instigeert hoogstens weer een nieuwe rite, namelijk die van ‘zand 
erover’ of ‘geef elkaar de hand’. ‘They had to shake hands and told them to make friends... and they 
sorta made friends’, eindigt het verhaal van het Wiradjuri tweegevecht.28  
 

‘The Kooris are socialized into consistency rather than conformity.’29  
In de aanpak van de Aboriginals om de twee kanten waaruit een conflict of spanning gewoonlijk 
bestaat een ritueel platform te bieden, zien we de Aboriginal ‘law in action’, hun berechting of wat in 
de rechtsantropologie heet hun ‘disputing process’. De rituele orde die door hen gecreëerd wordt, richt 
een bestaan in voor willekeurig welke twee polen, uitersten of partijen, die zich aandienen. Zelfs aan 
de polen Goed en Kwaad wordt een rituele ruimte geboden. De Aboriginals zijn consistent in het 
ritualiseren van elk onderscheid. Ze zullen in dit opzicht geen onderscheid willen maken tussen de ene 

 
    26 Macdonald, op. cit., p. 187. ‘The spectators (...) stop the fights if one of the antagonists says they had enough 
(id., p. 188).’  
    27 ‘Sanctionering’ betekent voor onze Latijnsprekende voorouders in de eerste plaats tenslotte ‘heiliging’, ‘sacer’ 
maken, wijden en dus een rituele praktijk. In de eerste bijdrage aan de reeks Rode draad ‘Sancties’ spreekt Henket in 
dit verband van ‘positieve sancties’, die hij vervolgens buiten beschouwing laat, omdat hij zich bij de begripsbepaling 
van sancties tot de negatieve wil beperken. Cf. M. Henket, Sancties, Ars Aequi, 46 (1997), p. 8 nt. 13.  
    28 Macdonald, op. cit., p. 190. 
    29 Macdonald, id., p. 191. 
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danwel de andere tweepoligheid. Het westerse en het niet-westerse kunnen daarom eveneens het 
rituele platform betreden. Zo blijkt de Aboriginal aanpak uit de situatie waarin het tweegevecht in een 
westerse omgeving wordt gehouden.30 De kans dat politieagenten bij een Aboriginal gevecht aanwezig 
zullen zijn is daarmee groot. Als ze het initiatief tot ingrijpen nemen, wordt vanuit het gezichtspunt 
van het Aboriginal tweegevecht hun ingrijpen opgevat als een inzet die binnen het vechtduel wordt 
gedaan. ‘The usual order of events in Aboriginal is then disrupted after repeated interventions, causing 
conflict between Aborigines and non-Aborigines which tend to be ritualised.’31 De agenten mogen op 
een rituele scheldpartij rekenen, op een uitnodiging om in een ‘fair fight’ te treden. Maar de 
politieagenten zullen daarop ongetwijfeld antwoorden met een reeks aanhoudingen. De Aboriginals 
wordt ‘unlawful assembly, assaulting police, resisting arrest, hindering police in the execution of their 
duty, causing damages to police vehicles, assaulting civilians, damaging civilians’ vehicles, and 
damage to property’ ten laste gelegd.32 Geen wonder dat de statistieken uitwijzen dat er veel, zeer veel 
Aboriginals in de huizen van bewaring en gevangenissen opgesloten zitten.  

 
    30 Cf. Langton, op. cit., p. 201. Haar aandacht is gericht op de situatie in New South Wales. Ze ontleent de titel voor 
haar artikel overigens aan een rituele ruimte in Western Australia, die de Aboriginals - met een knipoog naar de 
Madison Square Gardens - Medicine Square noemen. Cf. id., p. 222.  
    31 Langton, op. cit., p. 212.  
    32 Langton, id., p. 213. 
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