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HERDENKING 

VAN 

ALFRED REGINALD RADCLIFFE.BROWN 1) 
(17 januari 1881-24 oktober 1955) 

Alfred Reginald Radcliffe-Brown, geboren op 17 januari 1881 

in Wales, kreeg zijn wetenschappelijke opleiding in Cambridge, 
waar hij zich van 1901 tot 1906 vooral in "mental and moral 

science" verdiepte. Tot de eigenlijke sociaal-anthropologische studie 
kwam hij door zijn aanrakiIolg met de russische geleerde Kropotkin, 
die toen in Engeland woonde en daar diepe indruk had gemaakt 
met zijn in 1902 verschenen boek "Mutual aid". De psychologische 
kant van Radcliffe-Brown's studie bracht hem in contact met 

W. H. R. Rivers. In 1904 werd hij diens eerste leerling in de 
sociale anthropologie. Naast het werk van Durkheim, waaraan hij, 
zoals hij zelf meer dan eens heeft verklaard, voor zijn theoretische 
en methodologische vorming het meest te danken heeft gehad, moet 
ook het onderwijs van Rivers, die juist in die jaren zich druk bezig 

hield met het uitwerken van zijn "genealogische methode", van niet 

geringe betekenis zijn geweest voor de richting van Radcliffe
Brown's belangstelling. Al kort na zijn academische studie werd 
het duidelijk dat die belangstelling vooral naar sociale structuur
problemen uitging. 

I) Tot de belangrijkste bronnen waarvan ik bij het samenstellen van 
dit levensbericht gebruik heb kunnen maken behoren twee geschriften van 
professor Meyer Fortes te Cambridge (Engeland), namelijk zijn "Preface" 
in de door hem verzorgde feestbundel "Social Structure. Studies presented 
to A. R. Radcliffe Brown" (Oxford) en zijn bijzonder waardevolle ver
handeling "Radcliffe-Brown's Contributions to the Study of Social Orga
nization" (The British Journalof Sociology, Vol. VI, No. I, March 1955). 

Voor toestemming tot het reproduceren van dit in "Social Structure" 
gepubliceerde portret ben ik dank schuldig aan Lafayette Ltd, Photo
graphers and Portret Painters, in Londen. 
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In 1905 kreeg hij, als secretaris van de .. Anthropological Section ,. 

van de "British Association for the Advancement of Science", de 
gelegenheid Zuid-Afrika te bezoeken, waar de Association dat jaar 
vergaderde. Van veel meer belang was echter, dat hij in 1906 een 
"studentship in ethnology" kreeg, dat hem in staat stelde tot een 

studiereis naar de Andamanen, waar hij intensief fieldwork ver

richtte onder de Negrito's. Zijn voortreffelijke boek "The Anda
man lslanders", waarin de resultaten van dit onderzoek waren 
neergelegd, kon door het uitbreken van de eerste wereldoorlog, 

pas in 1 922 verschijnen. Na zijn terugkeer naar Engeland in 

1905 wachtte hem daar een dubbele onderwijstaak: hij werd 

"fellow" van Trinity College in Cambridge en tegelijkertijd lector 
aan de "London School of Economics". In Londen doceerde hij 
.. ethnology" en in Cambridge "comparative sociology". Aan deze 
terminologische onderscheiding, waarmee hij uitdrukking gaf aan 
zijn persoonlijke opvatting van het vak, is hij steeds blijven vast

houden. Zijn gepubliceerde methodologische verantwoording dateert 
echter van veel later. In 1 941 kreeg hij weer gelegenheid, uit te 
vliegen. Dank zij een hernieuwde benoeming tot het "studentship in 
ethnology" kon hij toen van 1910 tot 1912 in Australië werken. 

Het resultaat van zijn onderzoek daar was o.a. zijn verrassende 

verhandeling "Three tribes of Western Australia" (1913). Hiermee 

had hij een studiegebied gevonden, dat hem altijd in bijzondere 
mate is blijven boeien, en tevens de grondslagen van zijn theorie 
betreffende het overheersend belang van de sociale structuur, 
welker bestudering hij als het meest fundamentele onderdeel van de 

sociale anthropologie beschouwde. Een ander aspect van zijn weten

schappelijk denken kwam tot uiting in een reeks colleges die hij in 
1913 aan de universiteit van Birmingham gaf. Hij sprak daarin 
namelijk over de vergelijkende studie van de menselijke samen
leving met natuurwetenschappelijke methoden. Bij het uitbreken 
van de eerste wereldoorlog was hij, wederom als secretaris van de 

"Anthropological Section" der "British Association for the Advan
cement of Science", alweer in Australië. Voorlopig deed hij geen 
poging, naar Engeland terug te keren, maar aanvaardde in 1 917 
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de betrekking van "Direct or of Eucation" in het koninkrijk Tonga 
(Vriendschapseilanden), waar hij zijn belangstelling voor "applied 
anthropology" (in de britse terminologie: "practical anthropology") 
opdeed, vervolgens, na een kortstondig lectorschap in de psycho
logie aan de universiteit van Witwatersrand, die van ethnoloog 
aan het Transvaal-museum te Pretoria en ten slotte, in 1921, het 
pas ingestelde professoraat in de sociale anthropologie aan de 
universiteit van Kaapstad. Er was daar heel wat op te bouwen. In 
de eerste plaats moest hij aandacht geven aan de stichting en orga
nisatie van de "School of African Life and Languages". Maar 
daarnaast achtte hij het van het allergrootste belang, het publiek de 
overtuiging bij te brengen van de volstrekte onmisbaarheid van dit 
soort van onderzoek, vooral in een land als Zuid-Afrika, maar ook 
in 't algemeen, daar naar zijn mening elke poging om de menselijke 
samenleving te bevrijden van haar kwalen gebaseerd moet zijn op 
wetenschappelijke kennis en inzicht. Hij beijverde zich dan ook 
voortdurend, ook buiten de universiteit dit inzicht tot gemeengoed 
te maken, o.a. door het organiseren van vacantie-cursussen in toe
gepaste anthropologie. Ook het onderzoek te velde in Afrika lag 
hem na aan 't hart, maar het is hem niet gelukt, de onmisbare 
financiële steun te krijgen voor de verwezenlijking van een niet al 
te beperkt studieprogram. Pas met de oprichting in 1926 te 
Londen van het "International Institute of African Languages and 
Cultures" was de mogelijkheid geschapen, het anthropologisch en 
taalkundig onderzoek van Afrika systematisch ter hand te nemen. 
Maar in datzelfde jaar had Radcliffe-Brown alweer een ander 
arbeidsterrein gevonden, namelijk aan de universiteit van Sydney, 
waar hem de ook daar pas ingestelde leerstoel voor sociale anthro
pologie werd aangeboden. In Australië, waar hij vijf jaar in functie 
is geweest, heeft hij heel wat meer kunnen tot stand brengen dan 
in Zuid-Afrika, althans ten aanzien van het onderzoek. Hij be
schikte over voldoende fondsen om de leerlingen die hij had op
geleid op onderzoek uit te sturen, en de vele uitstekende publicaties, 
met name in het door hem gestichte tijdschrift "Oceania", leggen 
getuigenis af van het succes waarmee hij in Australië gewerkt 
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heeft. Zelf publiceerde hij in dat tijdschrift in deze periode zijn te
recht beroemde verhandeling "The social organization of Austra
lian tribes". Maar ook Australië kon hem blijkbaar niet vasthouden. 
In 1932 maakte hij gebruik van de gelegenheid, zijn leerstoel in 
Sydney voor een professoraat in de anthropologie in Chicago te ver
wisselen. Vóór zijn vertrek naar de Verenigde Staten had hij ge
legenheid om voor de anthropologische sectie van de meer ge
noemde British Association, nu als president, zijn theoretische op
vattingen uiteen te zetten. Dit was niet zijn eerste methodologische 
uiteenzetting: in zijn "Andaman Islanders" en in een artikel van 
1923, getiteld "Methods of Ethnology and Social Anthropology" 
in South African Journalof Science, vindt men de kern van zijn 
methodologisch systeem reeds aangeduid. Evenmin is het de laatste 
geweest. Als twee van zijn belangrijkste methodologische verhan
delingen na 1931 vermeld ik nog zijn opstel "On the Concept of 
Function in the Social Sciences" in American Anthropologist N.S. 

XXXVII (1935) en zijn "Huxley Memorial Lecture for 1951" over 
"The comparative method in social anthropology" gepubliceerd in 
1952 in The Journalof the Royal Anthr. Institute. Belangrijke ver
anderingen hebben zijn methodologische denkbeelden in de loop 
van zijn leven niet ondergaan. Zij zijn, zoals ik reeds zeide, in 
hoofdzaak ontleend aan het werk van Durkheim, met dit verschil 
evenwel, dat hij niet zoals Durkheim alleen theoreticus bleef, maar 
zijn theoretische opvattingen steeds meende te moeten toetsen aan 
zijn te velde gewonnen inzichten. En het is dunkt mij niet aan 
twijfel onderhevig, dat hij zijn meest waardevolle resultaten be
haald heeft in en dank zij zijn onovertroffen plaatselijke onder
zoekingen. Van fundamentele betekenis voor Radcliffe-Brown's 
methodologie is zijn scherpe onderscheiding van historische 
en sociale anthropologie. De taak van de historische anthropologie, 
die hij als "ethnologie" betitelde, is volgens hem het onderzoek 
naar de wordingsgeschiedenis der sociale instellingen, die van de 

sociale anthropologie de opsporing van hun functie in de sociale 
stelsels waartoe zij behoren, d.w.z. hun organische samenhang met 
de onmisbare levensvoorwaarden van die sociale stelsels. En die 
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sociale stelsels ZIJn natuurlijk stelsels, die een natuurwetenschap
pelijke bestudering vereisen ter opsporing van de "wetten" waaraan 
hun leven als dat van een natuurlijk organisme onderworpen is. 
De vergelijkende sociale anthropologie, die dus volgens Radcliffe
Brown tot studie-object heeft: de verschillende sociale instellingen 
als functionele onderdelen van hun sociale stelsels, noemde hij 
"comparative sociology". Wat volgens hem de moderne weten
schappelijke anthropologie vergelijkt of dient te vergelijken, zijn 
niet de afzonderlijke gebruiken, maaar systemen van betrekkingen. 
In zijn reeds genoemde "Huxley Memorial Lecture" van 1951 heeft 
hij zijn methode geïllustreerd aan een vergelijkend onderzoek van 
sociaal-dualistische structuurvormen, waarin hij als algemeen 
leidend beginsel het begrip van "unity of opposites" zag. Naar zijn 
mening hebben we hier te doen met een universele tendentie in 
menselijke samenlevingen. In het opsporen van zulke tendenties of 
"laws", zoals hij ze in sommige gevallen meende te mogen noemen, 
zag hij de taak van de "comparative sociology". Ofschoon hij zelf 
zich klaarblijkelijk het meest tot dit soort van onderzoek voelde 
aangetrokken en dit zeker ook als het belangrijkste beschouwde, 
heeft hij toch nooit, zoals Malinowski, de historische methode 
waardoor een bepaald cuItuurelement als het resultaat van een be
paald historisch proces wordt verklaard ("explained") als nutteloos 
verworpen. Maar, zo betoogde hij, deze twee soorten van anthro
pologisch onderzoek kunnen alleen vruchtbaar samenwerken wan
neer men beider methode en doel scherp blijft onderscheiden. Zijn 
eigen methode van onderzoek is echter altijd structureel en syn
chronisch gbleven en vertoont de nauwste verwantschap met de 
moderne structurele taalwetenschap, die trouwens zonder twijfel 
van invloed op zijn wetenschappelijke vorming is geweest. 

De invloed die van Radcliffe-Brown's onderwijs en publicaties 
gedurende zijn verblijf in de Verenigde Staten op de jongere gene
ratie van amerikaanse anthropologen is uitgegaan, kan moeilijk 
overschat worden. Niet dat hij daar een "school" heeft gevormd. 
Dat is trouwens nooit zijn bedoeling geweest, waar hij ook doceer
de. Maar in twee richtingen werkte zijn onderwijs in hoge mate 
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stumulerend. Vooreerst bracht het vele jongeren ertoe, zich gron

diger met de studie van sociale structuren te gaan bezighouden. 
Maar bovendien kwam de hele problematiek van de verhouding 
tussen diachronisch en synchronisch anthropologisch denken en 
werken door zijn vaak tot scherpe bestrijding prikkelende methodo
logische uiteenzettingen meer dan ooit te voren in het centrum van 
de belangstelling te staan. 

Radcliffe-Brown's verblijf in Chicago werd gedurende 1936 
onderbroken door zijn bezoek als "visiting professor" aan de uni
versiteit van Y enching in China. Hij had zich veel verdiept in 
chinese philosophie, en studies op het gebied van chinese cultuur 
boeiden hem zeer. Het was zijn bedoeling dat een van zijn chinese 
leerlingen een onderzoek in een bepaald deel van China zou in
stellen ter toetsing van Granet's reconstructies aan de situatie daar, 
die in dat opzicht veelbelovend scheen te zijn. Door de japanse aan
val op China is daar echter niets van gekomen. 

In 193i verliet hij Chicago om het pas ingestelde profesoraat in 
de sociale anthropologie in Oxford te aanvaarden. Sinds 1884 was 
het vak in Oxford onderwezen, eerst door Edward Bumett Tylor, 
daarna door R. R. Marett, die beide "reader" waren geweest. Wan
neer men bedenkt dat Marett behoorde tot de groep van anthro
pologen die de sociale verschijnselen langs individueel-psycholo
gische weg zochten te benaderen en te verstaan, dan begrijpt men 
dat het optreden van Radcliffe-Brown een revolutie in het anthro
pologisch onderwijs betekende. Toen hij in Oxford kwam, was er 
maar één vakgenoot van zijn generatie in Engeland, die wat be
gaafdheid, kennis en werkkracht betreft, met hem te vergelijken 
was, namelijk Malinowski, die zich toen al een wereldnaam had 
verworven, ook buiten wetenschappelijke kringen, en bezig was in 
Engeland een agressief-anti-historische functionalistische school te 
vormen. Ofschoon men Radcliffe-Brown in zekere zin ook "func
tionalist" kan noemen en hij ook een sterke voorkeur voor synchro

nisch onderzoek met Malinowski gemeen had, bestonden er zulke 
diepgaande verschillen tussen de methodologische opvattingen van 
beide onderzoekers - ook trouwens tussen beidrr persoonlijkheden 
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dat hun gelijktijdige aanwezigheid in Engeland licht tot merk
waardige ontwikkelingen had kunnen leiden: "there was every 
prospect of lively theoretical developments", zoals Meyer Fortes 
het voorzichtig uitdrukt. Daar is echter niets van gekomen. Het 
uitbreken van de tweede wereldoorlog maakte voorlopig een einde 

aan anthropologisch onderwijs en onderzoek. Radcliffe-Brown 
wijdde zich van 1939-1942 vooral aan de behartiging van de be
langen van het "Royal Anthropological Institute" waarvan hij toen 
president was. Van 1942-1944 was hij "visiting professor" aan de 
universiteit van Säo Paulo in Brazilië. Het initiatief daartoe was 

genomen door de British Council. In 1946 had hij de 65-jarige 

leeftijd bereikt, die hem verplichtte af te treden. Hij werd echter 
dadelijk uitgenodigd om - ook al weer als eerste - professor in 
de sociologie te worden aan de Farouk I-universiteit te Alexandrië. 
Na een verblijf van enkele jaren in Egypte heeft hij ook nog enige 

tijd op uitnodiging in Zuid-Afrika gewerkt, maar zijn gezondheid, 

die al enige jaren veel te wensen overliet, ging toen hard achteruit 
en na zijn terugkeer in Engeland was hij feitelijk volkomen inva
lide. Ook psychisch heeft hij de laatste jaren veel geleden, zodat 
het einde, in october van het vorige jaar, als een verlossing moet 
zijn gekomen. 

Radcliffe-Brown's directe invloed op de ontwikkeling der britse 
anthopologie van deze eeuw is, paar 't mij voorkomt, indringender 
geweest dan die van enig ander vakgenoot - Malinowski niet uit
gezonderd. Terwijl zijn denkbeelden in sommige opzichten, vooral 
in de laatste jaren, ook in Engeland scherpe bestrijding onder

vonden - en hierbij denk ik vooral aan zijn opvatting van het 
sociale systeem als een natuurlijk systeem of organisme en de 
methodologische consequenties daarvan -, heeft zijn theoretisch 
stelsel in andere opzichten een zo duidelijke stempel gedrukt op de 
huidige britse anthropologie dat deze daardoor in toenemende mate 

van de amerikaanse vervreemd is geraakt. Terwijl de amerikaanse 

anthropoloog, van welke bijzondere richting ook, het anthropolo

gische cultuurbegrip als fundamenteel en volstrekt onmisbaar be
schouwt, stelt zijn britse vakgenoot er het begrip "social structure", 
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voor hem de fundamentele kern van het levenssysteem ener mense
lijke samenleving, voor in de plaats. Ook de uiterst scherpe schei
ding van synchronische en diachronische anthropologie, terminolo
gisch vastgelegd in de tegenstelling "social anthropology < ethno
lugy", heeft veel tot die vervreemding bijgedragen, daar de leiden
de amerikaanse anthropologen veeleer naar een methodologie stre
ven waarin deze tegenstelling haar absoluut karakter verliest. Deze 
verhouding tussen de noordamerikaanse en de britse anthropologie 
kan vrijwel geheel worden teruggebracht tot de denkbeelden en de 
persoonlijke invloed van Radcliffe-Brown. Daarom alleen reeds zal 
aan de "social anthropology" in Engeland van het tweede kwart 
dezer eeuw de naam van Radcliffe-Brown, meer nog dan die van 
Malinowski, hecht verbonden blijven. 

Maar bovendien zal men hem, ook buiten Engeland, overal waar 
hij gedoceerd of op andere wijze de wetenschap gediend heeft, 
dankbaar gedenken, niet alleen als een wetenschappelijk baanbreker 
en een "wise lawgiver", zoals ik hem ergens genoemd vond, maar 
ook als een steeds tot hulp bereide vriend, wien in waarheid niets 
menselijks vreemd was. 

J. P. B. DE JOSSELIN DE JONG 


