Voor nader commentaar:
zie ommezijde
zie achterzijde
zie evaluatie

Berichten van lezers met transcontinentale
ervaringen:
prof. dr. Jane Kusin, Woerden
Gefeliciteerd met dit héél opmerkelijke werkstuk. Dit boek moet beslist vertaald worden.
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“De schrijver laat de lezer mee- ontdekken
hoe de Australische Aborigines zich een deel
voelen van al het bestaande.”
Deze veelzijdige publicatie is onmisbaar voor
geïnteresseerden en hoort daarom óók thuis in
wetenschappelijke bibliotheken.
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voorhanden bij:

TA N D A N YA
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ir.A.Kerkhoff c.i., Doorwerth
Samenwerkend met ir.L. op Madagascar werd
mij 40 jaar geleden reeds duidelijk dat hij in
staat is zich grondig in te leven in andere
culturen en de factoren te ontdekken die hun
ontstaan kunnen verklaren. Door zijn grote
ervaring kan hij zich goed verplaatsen in de
gedachtenwereld van niet-westerse culturen
en voor ons als tolk dienen. Door zijn inbreng
bij de opzet van meerdere traditiedoorbrekende projecten werd de kans op geslaagde
acceptatie door en medewerking van de plaatselijke bevolking verhoogd. De Aborigines, hun
geschiedenis en hun kunst worden in deze
publicatie niet alleen beschreven maar ook
gezien door hun bril. Daardoor krijgt o.a. hun
unieke beeldende kunst voor ons een extra
dimensie.

Deze publicatie is bij vele wetenschappelijke,
volkenkundige en culturele instellingen en in
openbare bibliotheken te vinden, tevens in
vele kunstmuseum-bibliotheken:
Antwerpen, hedendaagse kunst
Utrecht, aboriginal art
Arnhem, modene kunst
Hamburg, Museum für Völkerkunde

Van de lezer vraagt dit compacte boekje
nieuwsgierigheid naar die andere homo sapiens
van het Australische Continent.
de schrijver
Deze publicatie is online verschenen:
www.aboriginal-landcultuurkunst.nl
www.aboriginallandcultuurkunst.nl
evaluation australian aborigines homines sapientes

Aan:
Li(e)sa van het Yagel-Jamba volk, die mijn “zwarte
binnenkant” ontdekte
haar dochter Keewa, haar jongste dochter Karla
haar zwarte Broer van het Arandavolk, vóórdanser van de
Boomalli-dansgroep, die mij inwijdde in de totem van
de Zwarte Slang.

aboriginal achievement
is like the dark side of the moon*
for it is there
but so little is known
Ernie Dingo – Aboriginal acteur en poëet
*de donkere kant, niet de achterkant!
De donkere kant wordt slechts door de Aarde beschenen en is, bij wassende en
afnemende maan, soms waarneembaar.

In deze studie poogt de als
mede-Aborigine erkende
schrijver de Inheemse Australiër
met zijn eigensoortige cultuur
te vertolken voor “EuropeesWesters” georienteerde lezers.

(Musée du quai Branly, Paris) M.Q.B.
Stéphane Martin, Le Président:
Un grand intérêt est porté à cet ouvrage
qui a déjà rejoint les collections de la
médiathèque du musée. Il sera mis à la
disposition du public de la médiathèque
étude et recherche dans les meilleurs
délais”.
Prof. dr. C.J.J. Buskes (wetenschapsfilosofie, Radboud Universiteit) schrijver
van het onontbeerlijke boek
‘Evolutionair Denken’, bericht:
... fascinerende cultuur. Ik ben nog nooit
in Australië geweest, maar door het lezen
van uw studie kan daar verandering in
komen...

Na de negende en laatste studiereis naar Australië is dit geschrift
slechts weinig gewijzigd.
Met dank aan allen die mij in de loop van veertien jaren, door
vraagstelling of weerwoord tijdens werkgroepen aan kunstcentra
en volksuniversiteiten en nog onlangs tijdens discussies (na
voorbereiding via internet) op Probusclubs, hebben aangezet tot
verder-reikende nasporingen of tot andere afwegingen.
Met dank aan vier experts/ vakdeskundigen, die door hun instemmend
en doordacht commentaar mij hebben overtuigd van de noodzaak om
een korte engelstalige evaluatie toe te voegen aan dit boekje.
Drs Annette G. van Ham, eerste conservator Museum Aboriginal Art:
...uw benadering van cultuur als een systeem is logisch; met een
specifieke “kunstbril” kijk men te smal...
...met deze landbouwachtergrond verheldert u verbanden waar
kunsthistorici geen weet van hebben...
Prof. P. Terhal (ontwikkelingseconomie) meldt:
...ik hoop dat het boekje wijde verspreiding vindt...
Dr Kees G, Eveleens, (biologie/ecologie), legt de nadruk op de unieke,
integrale opzet van de publicatie.
Prof. dr H. Kimmerle (interculturele filosofie) noteert:...(Dit mooie)
boekje doet bij mij wat het wil doen, denkstof aanreiken.

ir H.J. Kijne-Knop Msc W.S.U., (plantenveredeling) meldt: ..Dit toegankelijke boekje is voor mij een
eye-opener. Het begrip “firelandmanagement of vuurlandzorgsysteem” is een belangrijke Wageningse
bijdrage tot het beter verstaan van de Aborigines en hun cultuur ...

Aan de lezer
Ter overweging na lezing van dit geschrift:

Net soos mens se persoonlikheid gesterk, verryk en ontwikkel
word deur sy aanraking, of liewer botsing, met die persoonlikheid
van ander mense, so ook kan een kultuur ontsaglik daarby baat,
wanneer hy in aanraking kom met ’n ander, en omgekeerd.
*Walter Battiss, 1939
Wie de moeite neemt zich vertrouwd te maken met de
eigenaardigheid van een culturele traditie, wordt zich tevens
beter bewust van de eigenaardigheid, en dus beperktheid, van de
eigen culturele traditie.
**W.L. Idema, 1991

* De Zuid-Afrikaanse schilder Walter Battiss, 1906-1982, heeft zich gedurende
zijn hele leven laten inspireren door de kunst van de Boesmans/Bosjesmannen,
verre voorouders van de San. Zij waren nomaden, jagers-verzamelaars
en hadden een natuurreligie. Men kan ze beschouwen als de Afrikaanse
tegenhangers van de Australische Aborigines.
** W.L. Idema, Spiegel van de Klassieke Chinese poëzie, blz. 14,
ISBN 9029065974
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OVER DE SCHRIJVER
Deze privé-studie is geschreven door een tachtigplusser, die gedurende ruim tien jaar in
acht studiereizen de Australische Aborigines, hun land, hun cultuur, hun kunstuitingen ter
plekke heeft leren kennen. In diezelfde periode gaf hij talrijke lezingen, leidde hij diverse
studiegroepen in Oost Nederland rond het thema “land, cultuur en kunst der Aborigines”. Om
beide activiteiten met goed gevolg te kunnen verrichten, kwamen de volgende studie-, levens-,
en werkervaringen hem zeer van pas: a. Na gymnasium B, studie van tropische landbouw aan
de universiteit Wageningen met het studie-accent op bevolkingslandbouw. Later (in een postgraduate course): rural development in tropical areas aan de universiteit van Manchester.
b.Ruim tien jaar arbeidservaring in Nederlands en Europees volksontwikkelingswerk, residential
adult education. Hierin stonden vragen rond cultuur, maatschappelijke verhoudingen en kunst
centraal. c. Tien jaar training van peasants/zelfvoorzieningsboeren in afgelegen gebieden van
Madagascar en Sumba (Indonesië), als enige Europeaan temidden van de inheemse bevolking,
na eerst de talen “Fiteny Malagasy” en de “Bahasa Indonesia” te hebben geleerd. Als vijfenzestigplusser heeft hij adviserend, gedurende korte tijd, hetzelfde nogmaals gedaan temidden
van de Diola’s (Casamance) en de Papoea’s. d. Onderwijs en instructie van studerenden
aan de universiteit van Amsterdam, aan de tropische landbouwhogeschool Deventer en aan
de Stichting Training Kader Ontwikkelingswerk TKO. Themata: ruraal ontwikkelingswerk,
voorbereiding op acculturatie. (Het zich invoegen en vruchtbaar de weg vinden in een andere
cultuur van de Derde Wereld).
OVER HET GESCHREVENE
Deze studie is geschreven vanuit relevante doch ongewone disciplines en ervaringen.
Daardoor valt er licht op weinig bekende feiten en ontstaan er nieuwe inzichten.
- Als deskundige in bevolkingslandbouw acht ik het een manco dat het aboriginal
basisoverlevingsstelsel “voedselvergaring d.m.v. systematisch rondtrekken over traditioneel
vastgelegde territoria met hulp van intelligent vuurgebruik, ter verzekering van duurzame
overleving” nog steeds geen naam heeft gekregen, noch in de literatuur, noch in de
wetenschap.
Met één woord als “vuurlandzorg” of “vuurlandbeheer” zou dit overlevingsstelsel-vantientallen-millennia dezelfde positie en status verkrijgen als de oeroude “Agricultuur, landbouw/
veehouderij” in Europees-Westerse en heel veel andere culturen. Zo’n naamgeving neemt
de verwarring natuurlijk niet weg die elke Europeaan overkomt, zodra hij begrippen als land,
natuur, religie, cultuur, kunst, enz. in aboriginal omlijsting tracht te verstaan, maar wijst wèl
naar de gemeenschappelijke bron van al die verwarring te weten het basisoverlevingsstelsel
“vuurlandzorg”. Door zo’n naamgeving krijgen de Aborigines een duidelijker plaats op het
wereldpodium der volkeren. Voor degenen die zich verdiepen in de zogenoemde “NietWesterse Kunst” is met één woord duidelijk dat Aboriginal Art in eerste instantie verder van ons
af staat dan de meeste andere “Niet-Westerse Kunst”.
- Door langdurige ervaringen op het gebied van acculturatie, het zich inleven in andere culturen,
óók door het voorbereiden van studenten op andere culturen, sta ik gereserveerd ten aanzien
van alle opvattingen van Europeanen, die nooit in den vreemde hebben geleefd en daarom
neig ik ertoe eerst het oor te luisteren te leggen aan de andere kant. Zulks heeft, verspreid over
de hoofdstukken, héél wat opgeleverd aan “opruiming van vooroordelen”. Het heeft eveneens
geleid tot de hoofdstukken IV en V, waarin Aborigines zèlf aan het woord komen. De opwekking
tot méérsporig denken in hoofdstuk III hoort hier eveneens bij.
- Lange ervaringen in Nederlands volksontwikkelingswerk legitimeerden mij om in OostNederland stad en land af te reizen voor het houden van werkgroepen of van inleidingen-metdiscussie over de “Australische Aborigines, hun cultuur en kunst”. De neerslag hiervan vindt de
lezer in Hoofdstuk II en in HoofdstukVII, 3b en 3c.
De compacte schrijfstijl, de wisselende invalshoeken van schrijver, het grote aantal citaten
kunnen ervaren worden als hindernissen om dit boek vlot te lezen, doch ook als katalysatoren
om het thema “Australische Aborigines, ander land, andere cultuur, andere kunst” beter te
verstaan.

2

VOORWOORD
Onze verre, heel verre voorouders, homines sapientes van vele millennia geleden, gaven in het
Europese deel van de wereld een andere vorm aan hun wijze van overleving in de natuur dan
diezelfde homines sapientes in het apart gelegen werelddeel Australië.
De Europese oermensen ontwikkelden langs de weg van toeval en nieuwsgierigheid vormen
van landbouw en veehouderij, met hulp van bepaalde wilde planten en dieren. Vaker nog
ontleenden zij die planten (gewassen) en dieren (vee) aan Aziatische buurvolken. De
Australische oermensen hadden op hun geïsoleerde reuzeneiland geen wilde planten of wilde
dieren die voor domesticatie (voor landbouw en veeteelt dus) in aanmerking kwamen. De homo
sapiens aldaar zag echter al heel vroeg, tientallen millennia voor zijn Europese collega, kans
om anderszins effectief te overleven in zijn specifieke natuur en wel met behulp van vuur. Niet
zómaar vuur, nee, regelmatig om de paar jaar terugkerend, volledig beheerst, kruipvuur.
Dit vuurlandzorgsysteem verschafte uiteindelijk een solide, gezonde voedings- en overlevingsbasis aan in eigen domeinen nomadisch rondtrekkende Aboriginesstammen en volken.
Beide overlevingswijzen liggen, elk voor zich, ten grondslag aan twee grote cultuurcomplexen,
te weten de Europees-Westerse megacultuur en de Australische Aboriginal megacultuur.
Er is een wezenlijk, onoverbrugbaar, verschil tussen beide megaculturen: De Europeaan
exploiteert de grond, de natuur, baat die uit met “succes”, met toenemend “succes”, met
exponentieel toenemend “succes” en mondiaal verontrustende gevolgen voor flora, fauna,
waterbeheer, atmosfeer. (Dat kan onmogelijk zo blijven doorgaan). De Aborigine hoedt het land,
verzorgt het land en de natuur met vuur en in wisselwerking verzorgt dat land en die natuur
hem. Hij leeft in een – als boventijdelijk ervaren – verband met de natuur.
Kunst is uiting van een cultuur. De kunst van de ene megacultuur onderscheidt zich daarom
wezenlijk van de kunst van de andere megacultuur. In de hiërarchische Europese wereld, wordt
de mens in beslag genomen door het exploiteren van land en natuur, dus door arbeid. Kunst is
er een randverschijnsel, een verschijnsel vooral van de bovenlaag. In de egalitaire Aboriginal
wereld, context van land en natuur, is “kunst” rechtstreeks deel van de cultuur; er bestaat geen
apart woord voor. Men zou daarom beter van cultuurinterpretatie kunnen spreken, waaraan in
principe ieder deelneemt.
Met het bovenstaande is het skelet van dit geschrift gegeven. Nu echter de problematiek van
de uitwerking: We hebben te maken met een andere wereld, met een andere cultuur, met een
andere kunst - waartussen een hechte samenhang is - en die drie moeten worden verstaan door
lezers vanuit de eigen (Europese) wereld, eigen (Europese) cultuur en eigen (Europese) kunst,
waartussen een ander soort samenhang is. Die taakstelling is voortdurend in het oog gehouden.
De invalshoeken echter, van waaruit de diverse hoofdstukken zijn geschreven, werden bepaald
door de opleiding en ervaringen van de schrijver. Men leze de inhoudsopgave op blz. 5.
Deze studie heeft van 1993 tot heden een volledige gedaanteverwisseling ondergaan van vouwblad
voor lezingen, via syllabus voor bijeenkomende werkgroepen, via studiegids voor geinteresseerden, tot
onbetwistbaar document in boekvorm en online. Met deze studie wordt aan de Australische Aborigines
door een free-lance Europees onderzoeker-te-velde vanuit uiteenlopende disciplines, op wetenschappelijk
verantwoorde wijze, recht gedaan.

Evolutionaire Voorgeschiedenis in een voetnoot
1. De kosmisch-geologische evolutie deed een continent Australië ontstaan, terzijde gelegen
van de overige continenten.
2. De biologische evolutie werd in Australië daardoor deels ontkoppeld van de biologische
evolutie elders; er ontstond een andersoortige flora en fauna, zonder candidaten voor doorstart
naar domesticatie en Agricultuur (shifting cultivation en nomadische veehouderij inbegrepen)
3. De culturele evolutie kreeg hierdoor een ongewoon verloop. De eerste Australische mensen
(Aborigines) waren hunter-gatherers, die de natuur door hun “jagen en vergaren” (soorten)armer
maakten. In de loop van vele millennia is het hun echter gelukt om een continent-omvattendsysteem (van hunting and gathering) te verwerkelijken, waarin de natuur toegankelijk werd en
bijgestuurd werd d.m.v. intelligent (kruip)vuurgebruik, en waarbij de verscheidenheid in stand
bleef. Dat zogenoemde vuurlandzorgsysteem verschafte permanent-voldoende en gevarieerd
voedsel en werd de stoffelijke basis voor een netwerk van 240 nomadische,sterke*, geestelijke
culturen.
* De Aborigine had zichzelf “herschapen” van uitbater van het land tot Hoeder van het Land!
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Bestudeer onderstaande begrippen en/of blader terug!
WOORDVERLARING, TOELICHTING VAN BEGRIPPEN
Aborigines, inheemse volken van Australië. Enige verre verwantschap met Munda (India),
Veddah’s (Ceylon), Ainu (Japan) en Papoea’s.
Aboriginal, bijvoeglijk naamwoord uit het Engels.
Aboriginal cultuur, in feite gaat het om een groot complex van aboriginal culturen.
Agricultuur, in dit geschrift: landbouw-veehouderij, gewas- en veeteelt
Corroboree, ceremoniële danssamenkomst, meest met zang en clappsticks.
Cultuur, afgeleid van “colere en cultura”. Colere: 1. bebouwen, telen. 2. verzorgen, vormen,
veredelen. 3. vereren. Etymologisch wijst het woord slechts naar beschavingen zoals
de onze waarin
- landbouw de voedselvoorziening waarborgt (1)
- God, godheden worden vereerd. (3)
Dit geschrift gaat uit van de homo sapiens en behoeft daarom een wijdere interpretatie van het
begrip cultuur:
-a. vorm- en inhoudgeving van leven en samenleven
-b. hetgeen non-genetisch naar een volgende generatie wordt overgedragen.
Cultuur en de voorzetsels ad en inter.
Ad, naar iets toe, naar
Acculturatie: (existentieel, tijd en inspanningen vragend) aanpassingsproces aan een andere
cultuur, waarbij men zich, volledig, in die andere cultuur tracht te verplaatsen.
Inter, tussen, te midden van
Intercultureel: bijvoeglijk naamwoord, toepasbaar in alle situaties van erkende culturen.
Dreaming, (pidgin-Engels), tjukurrpa (warlpiritaal), altjira, djugur, wangarr,enz. in vele andere
Australische talen. Dit begrip is een centraal begrip in alle aboriginal religies en mythen. Het
begrip verwijst naar de geestelijke, natuurlijke en morele ordening van al wat is. Het verwijst
tevens naar de tijd van ontstaan en wording, de genese.
Over het hele continent vond men een netwerk van Dreamings, waarin aartsvoorouderlijke
figuren, al voorttrekkend, aan land, natuur en menselijk samenleven gestalte gaven.
De grote themata in ritueel, ceremonieel en kunst hebben met Dreamings van doen.
Kevin Gilbert, de eerste aboriginal toneelschrijver berichtte: “The Dreaming is the first formation,
the beginning of the creative process of mobile life/spirit upon and within the land”.
Europees-Westers, met dit woord wordt in deze publicatie nadruk gelegd op dominante,
wereldomvattende aspecten van de begrippen Europees en Westers.
Firestickagriculture, term van Rhys Jones en Malcolm Gill. Het betreft landbeheer,
landverzorging door middel van vuur, waardoor jacht en voedselvergaren wordt gewaarborgd en
overleving op lange baan wordt verzekerd. Beter is de term “vuurlandzorg”, of “vuurlandbeheer”.
Land, my country, 1. Umwelt, met flora, fauna, water (bronnen), heuvels enz.; leefwereld.
2. Soeverein zwerfgebied van een volk (zie kaart pag. 9).
3. Het gebied, waarvoor men verantwoordelijk is en dat men al zwervend,
		
in vaste tussenpozen, met vuur onderhoudt.
Megacultuur, hulpbegrip door de schrijver gebruikt; onmisbaar wanneer men fundamenteel
verschillende cultuursoorten, sedentaire en nomadische, vergelijkt, zoals in dit geschrift.
Nomadisch, met dit woord wordt hier bedoeld: rondtrekkend/zwervend zonder vaste
verblijfplaats èn zonder lastdieren of vee.
Religie, omvattender begrip dan godsdienst; in deze brochure duidt religie op “wat de
betreffende mens onvoorwaardelijk aangaat, wat hem heilig is”.
Godsdienst, geloof in God, vertrouwen op Gods woord, zoals in de godsdienst die men belijdt,
wordt verkondigd.
Spoor, track, songline (door een territoor, zwerfgebied). Erfelijk doorgegeven, van de
seizoenen afhankelijke route, waarlangs de aartsvoorouders al zingend als eersten getrokken
zijn, vorm gevend aan land en natuur.
Tjukurrpa, religieus, non-theïstisch begrip, zie Dreaming en zie pag. 21, prof. Charlesworth
Vuurlandzorg (duurzame, heel het continent omvattende landzorg d.m.v. vuur), hulpbegrip door
de schrijver gebruikt. Zoals Agricultuur ten grondslag ligt aan alle sedentaire beschavingen, zo
ligt Vuurlandzorg ten grondslag aan de Australische mobiele/nomadische beschavingen.
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INHOUDSOPGAVE EN HOOFDSTUKKEN
Hoofdstuk I,
pag. 6
De grondslag van het boek “Australische Aborigines; ander land, andere cultuur, andere kunst”.

Hoofdstuk II, 		
pag. 14
Uitwerking van hoofdstuk 1c; Wat staat de Nederlander in de weg om Aboriginal Kunst te
waarderen?
Hoofdstuk III, 		
pag. 20
Problemen rond de beschouwing van de megacultuur der Aborigines vanuit onze eigen
Europese megacultuur.
Hoofdstuk IV, 		
pag. 22
Meningen van Aborigines zelf over hun land, cultuur en kunst.
Hoofdstuk V, 		
pag. 24
Uitingen van aboriginal dichters over hun land, cultuur en kunst.
Hoofdstuk VI,		
pag. 26
Analyse van Europese reacties op het verschijnsel van aboriginal cultuur en kunst.
Hoofdstuk VII, 		
Drie conclusies.

pag. 29

Hoofdstuk VIII,		
pag. 30
Van “travel” naar “travail”, een speculatief hoofdstuk met twee toekomstscenario’s.
Hoofdstuk IX,		
pag. 32
Literatuur, Musea, Reizen.
Gladys Corunna; Theodor George Henry Strehlow.
Hoofdstuk X,		
pag. 34
Laus curiositatis, lof der nieuwsgierigheid
(Het tijdperk, waarin Aborigines in eigen land worden onderdrukt of geminacht en gemeden,
begint in de komende decennia ten einde te lopen.)
Naschrift
Bijlagen
Toevoegsels voor de geïnteresseerde lezer. Ze bevatten belangrijke informatie.

Evaluatie
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Hoofdstuk I
Ia. De Aborigines temidden der andere volkeren.
Wie zijn de Aborigines?
- Aborigines zijn de oudste bewoners van Latium vóór de stichting van de stad Rome in 753 v. C.
Deze door de Romeinen gegeven Latijnse naam, duidt aan dat zij aldaar ab origine, vanaf de
oorsprong, aanwezig werden geacht. Ditzelfde woord “Aborigines” is door Franse en Engelse
kolonisatoren in diverse continenten gebruikt om “volkjes” aan te duiden die hen in hun
Europese expansiedrang in de weg liepen.
In dit geschrift worden de woorden “oorspronkelijke Australiërs”, “Aborigines” en “inheemsen”
door elkaar gebruikt. Steeds worden dan de afstammelingen bedoeld van de mensen die vanaf
50.000 jaar v. C. vanuit Azië naar Australië overstaken gedurende periodes waarin de stand van
de zeespiegel veel lager was.
-De Aborigines vormen niet een soort “Fremdkörpervolk”, een groepje op zichzelf staande
mensen aan het eind van de wereld. Zij behoren tot wat tegenwoordig heet “de wereld der
inheemse volken”, in totaal ruim 250 miljoen mensen, verdeeld over 144 volken. Inheemse
volken, zo zegt Martinez Cobo, V.N. rapporteur, kenmerken zich door ononderbroken
afstamming van de oorspronkelijke bewoners van een grondgebied. Ze beschouwen zich als
verschillend van de samenleving waarbinnen ze veelal een minderheid vormen. Ze willen hun
voorouderlijk leefgebied en hun etnische identiteit behouden, ontwikkelen, en overdragen aan
toekomstige generaties.
- De Aborigines vormen geen uitzondering met hun nomadisch-zwervende leefwijze. Heel
wat volken, thans minivolkjes, hebben zich historisch niet langs de weg van “landbouw
en/of veehouderij” ontwikkeld, maar langs minder spectaculaire paden van “verbeterde,
gesystematiseerde voedselbijeengaring, jacht en visserij”. Heel aan het begin van deze
brochure werden de Boesman (Zuid-Afrika) genoemd.
- De Aborigines zijn geenszins primitieve mensen, d.w.z. mensen die nog in een vroeg stadium
van ontwikkeling verkeren of die erg onbeholpen zijn. Een flitsbezoek aan één der historische
musea, b.v. het “South Australian museum te Adelaide”, is toereikend om iedereen daarvan de
overtuigen. Op de vraag “Wie zijn de Aborigines?” bestaan er twee typen antwoord:
a. het traditionele type, hier ontleend aan het DTV-lexicon, 1980 luidt: Aborigines,
Australiden, Australiër. Eine urtümliche Menschenrasse, die Eingeborenen Australiens
umfassend; kennzeichnend sind hoher schlanker Wuchs, dunkle Haut-, Augen- und
Haarfarbe, vorspringende Kiefer, tief eingesattelte Nasenwurzel, fliehende Stirn mit kräftigen
Ú
´beraugenwú´lsten.
b. het hedendaagse type antwoord gaat niet meer stilzwijgend uit van de Europees-Westerse
mens als maatstaf; de bioloog-geneticus Jared Diamond stelt die expliciet ter discussie.
1. Hij gaat uit van de conceptie “homo sapiens” bij alle volkeren.
2. Hij zegt:”De geschiedenis heeft voor verschillende volkeren een verschillende loop genomen
als gevolg van verschillen in het milieu, de omgeving van die volkeren en niet vanwege
biologisch-genetische verschillen tussen die volkeren zelf”.
De Aborigines zijn homines sapientes, wijze mensen, zoals de wetenschap thans op aimabele*
wijze alle zes miljard aardbewoners classificeert.
Conclusie: De Aborigines behoren gewoon tot de mensheid, the family of man. Op de volgende
pagina’s maakt men in de paragraafjes (§) 1,2,3,4,5 en 6 kennis met hun (hoge) cultuur.
* Tot een eeuw geleden werd door Britse wetenschappers nog op non-aimabele wijze onderzocht of de Aborigines wel
echte mensen waren! Uit de Guardian Weekly, 13-07-2000:
“The Australian prime minister, John Howard, has asked Tony Blair for help in persuading British museums and
universities to repatriate the remains of more than 2, 000 Aborigines.”
De huidige inheemse nazaten weten nauwkeurig om wie het gaat.
(zie ook blz 11, paragraaf 5)
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Ib. Enkele merktekens van de aboriginal culturen.
Ten tijde van de invasie en eerste immigratie in 1788 bestonden er zo’n 240 verschillende talen/
culturen en was het totaal aantal inheemsen ongeveer één miljoen.
Dat aantal was kort voor de laatste wereldoorlog tot ongeveer 50.000 gedaald. Thans zijn
er rond 400.000. “We have survived”, zeggen de inheemsen, mede dankzij de lichthuidige
meerderheid, die zich volledig aboriginal en zwart voelt. Massale verkrachting werkte anders uit
dan aanvankelijk verwacht. (zie bijlage pag. 36 )
Uitmoording en ziektenoverdracht hadden dezelfde effecten als in Noord- en Zuid-Amerika
enkele eeuwen eerder. Het waren ook hier ziekten als pokken, mazelen, kinkhoest en griep,
ziekten door de Europeanen opgelopen in hun veehouderij van runderen en varkens, die
massale slachtingen te weeg brachten bij de Aborigines tot tenslotte ook zij een zekere
resistentie ontwikkelden, zoals Europeanen die hadden ontwikkeld in lang vervlogen tijden.
In zes brokstukjes wordt thans, vanuit de gezichtshoek van een buitenstaander, die Aboriginal
Cultuur, beter gezegd, die gezamenlijke culturen, gemarkeerd.
§ 1 Vuur en land
Met geregeld vuurbeheer hebben alle aboriginal verwantschapsgroepen in de loop der vele
duizenden jaren de flora, de begroeiing over het hele continent, in de door hen verlangde
richting beïnvloed en bijgestuurd. Ontstaan is een landschap waarin een zevenhonderdtal
vuurbestendige eucalyptussoorten en een negenhonderdtal acaciasoorten een sleutelplaats
innemen *.De methode was en is nog steeds: laag voortkruipend vuur d.w.z. cool burning (nooit
en te nimmer kruinvuur), over afwisselende, op elkaar aansluitende, beperkte oppervlakten.
Wanneer seizoen en weersomstandigheden passend zijn wordt in de namiddag het vuur op
beoogde plekken ontstoken, vuur dat in de nacht altijd bij opkomende dauw vanzelf dooft.
Ophoping van dode onderbegroeiing en dor strooisel komt bij zo’n beheer niet voor; heftige,
alles vernielende bosbranden zijn bij die beheersvorm uitgesloten.
Verkregen werd, door de eeuwen heen, een landschap waarin
a. men zich goed kon verplaatsen
b. men een zeker uitzicht en overzicht had
c. men meer toegang verkreeg tot allerhand plantaardig voedsel
d. men de jacht kon bedrijven
e. dieren werden aangetrokken door de jonge spruiten, het jonge gras, dat uit de
vruchtbare as tevoorschijn kwam.
Vuur was uiteraard ook anderszins van belang. Doch nergens ter wereld heeft ooit enig volk de
omgang met grond en natuur zo systematisch, zorgvuldig, millennialang, met vuur geregeld als
de inheemse volkeren van Australië.
Hierover het woord aan Yinirrakun, N.T., 1994:
“BURN GRASS TIME”
This is the time we burn our country.
It is part of our responsibility
in looking after our country.
If you don’t look after country
country won’t look after you.		
Jacko Jackamarra, warlu
(warlu, kruipvuur, schremvuur)
1987, polymeer op doek

(grass, hier uiteraard alle dorre begroeiing, strooisel)

* N.B. De natuur van Australië is al gedurende millennia en millennia niet haar eigen gang
gegaan, maar de gang van de Aborigines, die zich “custodians of the land” noemen. Alléén
in enkele diepe kloven, ravijnen, waar het aboriginal vuur nooit heeft kunnen komen,
vindt men nog pure natuur. Daar treft men onder meer de Wollemia-Nobilis-boom aan, de
“dinosaurustree”, thans ook in verschillende Botanische Tuinen tentoongesteld nabij de ingang.
De natuur van Australië is te beschouwen als aboriginal erfgoed; vele planten(zaden) zijn
“vuurbestendig”, plantenzaden van bepaalde soorten zijn-voor kieming-zelfs “afhankelijk van
vuur”.
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Wereldkaart waarop de 144 inheemse volken zijn aangegeven.
			

Inheemse volken vindt men in alle continenten.
Concentraties van inheemse volken vindt men in: - Mexico, Midden-Amerika
						
- Midden-Afrika
						
- Zuid en Zuidoost Azië
Landkaart der 240 soevereine zwerf-, taal-, en cultuurgebieden in het invasiejaar 1788.
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www.aboriginallandcultuurkunst.nl

Uit de Encyclopaedia of Aboriginal Australia, 758 blz. ISBN 0-19-550649-9, publ.2000
De situatie in Australië, toen in 1788 n. C. de Britse invasie begon.
Te onderscheiden zijn ongeveer 240 oeroude, tribal areas, met vuurlandzorg onderhouden
track-arealen, zwerfterritoria, waarin gedurende vele millennia even-zovele taal- en
cultuurgebieden geleidelijk zijn ontstaan. Australië is ruim 200 maal groter dan Nederland.
“Each tribal area is the Sovereign Domain of that tribe born into that tribal area, governing the
social and spiritual system as set down at the beginning, the start of time.”
Kevin Gilbert.
Tengevolge van de nomadische relatie tot hun Land, waarvan zij de hoeders zijn, was
gewelddadige gebiedsuitbreiding en onderlinge oorlog ondenkbaar.
Tengevolge van die relatie stapten zij, ook in de laatste eeuwen, nergens over op Agricultuur.
“Gedurende ongeveer vierhonderd jaar (1500-1900) was er tussen op zeekomkommersvissende-Makassaren uit Sulawesi/Celebes en Noord-Australische Aboriginesvolken regelmatig
contact en ruilhandel. (met ijzeren bijlen en rijst van visserszijde)
Herhaaldelijk zijn er in die lange periode Aborigines naar Makassar meegevaren, doch zulks
resulteerde na terugkomst nooit in enige overname van Agricultuur. Daarvoor bestaat volgens
schrijver slechts één plausibele verklaring, namelijk dat de Aborigines hun eigen rondtrekkend
voedselvergaringssysteem (vuurlandzorgsysteem), zoals in Hoofdstuk I en III beschreven,
als zinvol en compleet ervaarden.”
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§ 2 Water, waterbronnen
Alle bronnen, billabongs (tijdelijke of dode rivierarmen) en terreinkommen met ondergronds
water werden in elk territoor over heel Australië gekend, onderhouden en nooit bevuild. Het
waren immers geheiligde plekken, door de aartsvoorouders aan hen nagelaten. Bomen met
veel vocht bevattende wortels en planten met water in stengelomvattende bladsteelkommen,
werden door iedere inheemse in eigen en nabijgelegen zwerfgebieden gekend. Efficiënte
vochthuishouding in alle lichamelijke activiteiten behoorde bij de natuurlijke aanpassing aan
waterschaarste. Waar heel weinig water te vinden was, moesten de territoria wel uitgestrekter
zijn, soms zelfs groter dan de Benelux. (zie kaart pag. 9) Over bronnen en water in het
algemeen, volgen thans drie opmerkingen:
1.) De bronnen zijn door de binnendringende blanken, met name door hun kudden ingevoerde
schapen in ernstige mate bevuild of tot modder gemaakt. Ook thans zijn er nog meer dan
honderd miljoen schapen. De spitse, tweehoevige schapenpoten waren rampzalig voor de
onmiddellijke omgeving van die bronnen, die dichtslibden. Men vergete niet dat de natuur van
Australië helemaal geen hoefdieren kent, alleen aplacentale zoogdieren, buideldieren, waarvan
de poten met een breed steunvlak op de aarde drukken.
2.) Het water van rivieren en zee heeft verschillende Aborigines-volken aangezet tot diverse
technieken van visvangst, met of zonder netten. In het mondingsgebied van de Darlingrivier zijn
uitgebreide greppelsystemen voor vis- en palingvangst ontwikkeld. Deze waren zo doeltreffend
dat aldaar het nomadisme werd opgegeven; in plaats van loofhutten en tijdelijke windschermen
werden stenen hutten gebouwd.
3.) De Engelse en Europese kolonisten kwamen (en komen nog) uit gebieden waar het meeste
water, dat de natuur aanbood, bevuild was t.g.v. crowding, samenscholende, dichte menselijke
bevolking. Men was gewend geraakt gekookt water, koffie, thee, wijn of bier te drinken. Alcohol
was al eeuwenlang in het levenspatroon opgenomen. Matt Ridley merkt in Genome (ISBN
1-85702-835-X) blz. 192 op: “Foraging nomadic peoples lived at low densities. Natural water
supplies were safe. So it is little wonder that the natives of Australia and North-America were
and are especially vulnerable to alcoholism and that many cannot now “hold their drink”.
Hun millennia-oude bekommernis om helder water heeft -zo zou men kunnen zeggen - inheems
Australië thans met een alcoholprobleem opgezadeld. Koori Mail, een aboriginal-krant, zegt het
helder:“Wij, inheemsen kunnen niet tegen alcohol; voor ons is alcohol fataal”.
De helft van de inheemse vrouwen en een derde van de inheemse mannen drinkt nooit één
druppel alcohol.Over de geestelijke betekenis van water volgt hieronder één notitie:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Levend water: In 1989 gaven te Balgo (centrale woestijn) praatschilderende moeders, Bye Bye Napangarti, Jemma
Napanangka, Millie Nampitjinpa en Kunintji Nampitjinpa hun wetten/leefregels op bijgaande wijze en door zang/dans
door aan hun dochters:
Two women started leaving Mulirayupungu.
They tried to make a shade.
women tried to make a shade			
but it wouldn’t stay up.			
They got sick of trying to build that shade
so they started travelling.			
They went to another rock.			
They stayed there painting their bodies.		
These two women were			
just dancing round. 			
Next day they started 			
travelling again				
to another soakwater			
and that’s where they			
did the same thing, they painted their body
and that’s where they did			
the painting and dancing and singing...		
The next they went to Wilkinkarra.		
Wilkinkarra is a big dry lake			
But no trees around				
When you stand in the middle			
It’s so big					

you might think there’s water laying
down			
for years
but there’s no water
it’s a salty lake
So they kept on going
they went and camped at Killikipunda
Those two women camped.
They carried Yawulyu stuff too.
so they make themselves
happy when they were travelling
to find the Living Water
so they can settle down there
to find the New Life.
So those two women kept going.
We may be getting closer to
the Living Water they said.
And they gave names
to the country
and they went a bit further down.
They were coming
near the Living Water
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Twee
aartsvooroudervrouwen op
zoek naar water, levend
water dat zij vinden aan het
eind van hun levenstraject/
levensreis.

§ 3 voedsel en land – plantaardig voedsel
Vruchten, zaden, knollen, bessen, stengels en bladeren, dat alles in rijke variatie, afhankelijk
van plek, jaargetij en regenval werden, en worden soms nog, door vrouwen groepsgewijs
verzameld. Hierbij een paar notities uit velerlei nasporingen in bibliotheken die alle wijzen op
grote variatie in de voeding.
<< So ernährten sich die Bewohner des im tropischen Bereich liegenden Groote Eylandt von
weit über 300 verschiedenen Tieren und Pflanzen, und selbst wüstennahe Stämme wie etwa
die zentralaustralischen Dieri nutzten immerhin noch mehr als 130 eszbare Arten.……, mit einer
täglichen Arbeitszeit von drei bis fünf Stunden auskamen…. .>>
<< The life poor in material goods, was far from poor in other ways. Immediate needs of the
group and the family could normally be met, daily, by a few hours of hunting and gathering.
Invariably there was time to spare for games, for songs, for dances, for drama, for ceremonies
sacred and profane, which were in essence the purpose for which live is lived .>>
In eigen taal gezegd: uitgebalanceerde voeding, gezonde leefwijze en veel tijd voor culturele
activiteiten. Hierbij één opmerking: Fast food en Mc Donalds zijn voor Aborigines aanmerkelijk
riskanter dan voor de overige Australiërs. Prof. Kerin O’Dea: “Aboriginal people’s efficiënt
metabolism of hunted and gathered foods -once a survival mechanism- now promotes
overweight and diabetes. Aboriginal people are at very high risk for type 2-diabetes”.
§ 4 voedsel en land – dierlijk voedsel
De jacht op wild werd bedreven door mannen in kleine groepjes. Daarbij werd veelal gebruik
gemaakt van speren en speerwerpers, een soort armverlengers, waardoor met meer kracht
en op groter afstand kon worden gejaagd. Visserij werd met fuiken en visnetten van zeer
uiteenlopend type bedreven. De jacht op goanna’s, zandhagedissen, insecten dient eveneens
vermeld te worden.In Centraal-Australië draagt de witchetty-larve, te vinden in de wortels
van een aantal acacia-soorten, belangrijk bij aan de hoeveelheid dierlijk eiwit in de voeding.
Hedendaags onderzoek heeft aangetoond dat deze oeroude inheemse inzamelwijze per
oppervlakte-eenheid van grond, het veelvuldige aan dierlijk eiwit opbrengt van modern ranching
met Europees “importvee”. Ook de jacht op honingmieren, in kamers diep onder de grond,
(slechts goed te bereiken met graafstokken), is in grote delen van Australië belangrijk, of beter
gezegd belangrijk geweest. In de schilderkunst keert de jacht op honingmieren vaak terug.
§ 5 Kennisopslag en land*
Nature Neuroscience publiceerde december 2002 op Internet een onderzoek van Eleanor
Maquire University College London, waaruit bleek dat “uitzonderlijk goed geheugen van
mensen” niet zozeer verbonden is aan bovenmatige intelligentie maar vooral berust op
“ordeningsvermogen van herinneringen”.
Wanneer te onthouden- elementen gekoppeld worden aan ruimtelijke plekken, aan wat men
tegenkomt op een weg die men dagelijks afwandelt, wordt een opmerkelijke efficiency bereikt in
de ordening van die elementen van herinnering.
Deze vaststelling sluit mijns inziens precies aan bij wat menig onderzoeker heeft waargenomen
onder de Aborigines, namelijk een ontzaglijk, onvoorstelbaar groot, memoriseringsvermogen,
gerelateerd aan locaties in het landschap. Bij de songlines, eindeloos doorgaande zangen,
gebeurt hetzelfde: koppeling van kennis aan merktekens in het land. Deze bepaald opmerkelijke
kwaliteit van de schriftloze Aborigines wordt nog tot groter hoogte opgevoerd door hun
systemen van initiaties, hun voorbereidingen daarop en hun taakverdeling daarin naar geslacht,
totem en anderszins. Men kan de Aborigines zien als intellectuelen, wandelende geleerden, ook
al is die kennis voor ons volstrekt irrelevant. De Franse antropoloog Claude Lévi Strauss zei het
als volgt: Met hun egalitaire sociale en politieke structuur, hun uitgestrekt handelsnetwerk en
vooral door hun rijk geestelijk en cultureel leven zijn de Australische Aborigines te beschouwen
als intellectuele aristocraten.
* Voor § 5

en § 6 zie ook bijlage blz. 35

Voor dieper inzicht in de aboriginal culturen leze men op internet:
“Tegenvoeters en medeburgers” (afscheidscollege 2008, prof. dr Ad Borsboom, Radboud Universiteit)
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§ 6 Geestelijke structuur en land
Men mag aannemen dat de “virtuele” oermensen, homines sapientes, die 50.000 jaar geleden
vanuit Azië naar Australië overstaken, een soort natuurreligie meebrachten. Gedurende een
aanpassingsproces van tientallen millennia aan hun nieuwe continent, aan land en natuur
en aan die honderden territoria die op de kaart ingetekend zijn, is daaruit de voor Aborigines
kenmerkende religievorm gegroeid, waarin de Dreaming/Tjukurrpa centraal staat. De
Tjukurrpa verhaalt elk volk, elke leef- en taalgroep, over hun (Aarts)voorouders, die zingend
voorttrokken, land en natuur vorm gaven, het netwerk van paden, tracks, talen, wetten,
regels, verwantschaps- verplichtingen en land- en natuuronderhoudsregels nalieten. In ritueel,
ceremonieel, in corroboree en andere hoogte- en dieptepunten van samenleven, wordt de band
met het land en met de aartsvoorouders bevestigd, beleefd en vernieuwd. Uit wat heden ten
dage schilderkunst heet, of danskunst of wat voor kunst ook, kan men veelal iets (veel blijft
verborgen) van deze tjukurrpaverhalen aflezen. Evident is uit al het voorgaande in dit hoofdstuk,
dat land, natuur, religie en kunst één geheel vormen.
Tot slot spreekt een Yolngukind dat zich op school aan de klas moet voorstellen.
I am a Yolngu child
I know I am Yolngu
I know I am a girl
I know my mälk (subsection)
I have many skills:
weaving
collecting foods
names of plants
digging yams
When I come to school my education has already begun.
I know where my home is.
I know many traditional Dreamtime stories.
I know not only one, but two or three languages.
I know my relationship to many people.
I have learnt to share.
I know many things about what my family has done in the old days.
(Aanhaling uit “The native born” Objects and representations from Ramingining, Arnhem Land)
I know where my home is.
Nomadisme werd en wordt de inheemsen zeer moeilijk gemaakt. Schoolplicht staat nomadisme
eveneens in de weg.
I know many traditional Dreamtime stories.
Deze publicatie telt slechts één Dreamtime story, op blz. 10.
Een ontelbaar aantal stories, gekoppeld aan trekroutes en verspreide “locaties”, bindt de
(opgroeiende) Aborigine aan land, natuur en verleden.
I know not only one, but two or three languages.
“I can speak five aboriginal languages and I can sing in seven”; zo zegt Jack McPHEE in
Wanamurraganya (van de aboriginal schrijfster en schilderes Sally Morgan).
I know my relationship to many people
Millennia lang waren verwantschapsbepalingen en verwantschapsregels richtinggevend in het
zwervende aboriginal bestaan.
I have learnt to share
Millennia lang gold gezamenlijk, en petit groupe, overleven.
I know many things about what my family has done in the old days.
“In our people the family goes on and on, it is as endless as we are”,
zo zegt Errol West, verre nazaat van het Emerattavolk, Tasmanië.
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Ic. Korte karakterisering van Aboriginal Art
Aboriginal Art is een complexe kunst.
Susan Mc Culloch en Terry Smith hebben in het onderstaande, bondig en nauwgezet, de
karaktertrekken van Aboriginal Art verwoord. De tekst stamt uit 1999; naarmate de EuropeesAustralische cultuur verder opdringt en eigenlijk thans heel Australië domineert, verwijdert de
inheemse kunst zich verder van wat daar geschreven staat. Toch is deze tekst nog van groot
belang.
Karakterisering
…it works simultaneously on four levels each with two aspects to it:
- as depiction through inherited forms and techniques of stories from the Dreaming,
both as general mythology and as a moment or moral in the particular artist’s Dreaming;
- as a cartography of a place owned by the dreamer-painter, including journeys across it, both
by the sacred organisators and the artists as a hunter or wanderer;
- as a witness that the duty of representing and singing the Dreaming has been done, thus
constituting a restatement of title or deed to the land indicated;
- and finally as an individual interpretation of these duties and practises varying somewhat and
thus keeping alive the obligations and the pleasures of paint.
To many viewers, the story of the work is important,
while to others, the visual impact of the painting predominates.
It is this combination of a strong sense of design and finely honed use of colour or surface
texture and spatial relationships-underpinned by an intangible but ever present connection with
the land, its creators, their stories, and the artist’s interaction with this- that gives many paintings
of Aboriginal Australia their unique quality and power.
Bovenstaande karakterisering/definitie is afkomstig van de twee bovengenoemde Europese
Australiërs die zich zeer in de Aborigines hebben verdiept.
Hier volgt nog een tweede karakterisering, thans van aboriginal zijde. Deze is overgenomen uit
The Lonely Planet Reisgids blz 68.
Dr. Irene Watson:
From an indigenous perspective art is an integral part of our culture, for it is not seen
as being separate. The commercialisation of indigenous art has brought to us another
way of viewing art. However, from an indigenous perspective, art is culture, it is law,
it is Dreaming, it is the land, and it is also who we are. It is part of the whole circle of
indigenous being.
Schilderkunst vervulde en vervult de volgende functies in het bestaan van de inheemsen:
1.
2.
3.
4.
5.

Activering van de gemeenschappelijke mythologie en religie van clan en taalgroep.
Bevestiging van rangorde van aanzien in (overigens egalitaire) leefverbanden.
Vertier en levensvreugde; ceremoniën; stimulering van vernieuwing en creativiteit.
Verwijzing naar voorouders, land, flora, fauna, zwerfpaden; verwijzing naar de waterbronnen, naar
(voeding door) jacht en verzamelen.
Verwijzing naar andere clans en volken; verlossing uit een te sterk isolement.

Nieuwe functies:
6.
7.

Het verwerven van geld, inkomen nu “jacht en verzamelen” onmogelijk zijn geworden. De kunstwerken
worden gedetailleerder, omvangrijker en zijn toegesneden op het hangen aan muren (musea).
Het verschaffen van aanzien in de ontmoeting met de (blanke) buitenwereld.

De functies 6. en 7. nemen steeds meer in betekenis toe.
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HOOFDSTUK II
(In aansluiting op Hoofdstuk Ic)
Wat staat ons in de weg tot juist begrip van de inheemse kunst van Australië?
Aandachtspunten voortgekomen uit de praktijk van het houden van lezingen en
inleidingen over “kunstuitingen der Aborigines” in Oost-Nederland.
1

2

Zeker etnocentrisme, zekere xenofobie, de mens eigen, staan waardering van
aboriginal cultuur (en dus ook kunst) in de weg. Dit geldt in Nederland maar nog sterker
in Australië. Voor vele Angelsaksische Australiërs is “blank zijn” de natuurlijke stand van
zaken die niet voor relativering vatbaar is.
Dat noodt niet tot verkenning van een anders gekleurde cultuur, zoals het al evenmin
noodt tot zelfdefiniëring of zelfkritiek. Als het perspectief “homo sapiens” ontbreekt, blijft
men mentaal bij huis, is men niet nieuwsgierig naar andere culturen.
Onwetendheid wat betreft de plaats van kunst in het aboriginal bestaan. De kunstenaar
heeft er hoog aanzien. De omvang en de productie aan kunst en schilderkunst
zijn enorm in verhouding tot de weinige Aborigines., minder dan twee procent van
het bevolkingsaantal. De variatie in (schilder)kunst is onvoorstelbaar. Zulks heeft
ongetwijfeld ook van doen met de genoemde oorspronkelijke 240 talen en culturen, die,
behalve in Arnhemland en in de Centrale Woestijn, bijna geheel vernietigd zijn.
ad punt 2.
Berndt Museum Antropology/Universiteit Perth beschikt over een collectie tekeningen van Aboriginal internaatsschoolkinderen, kinderen die als kleuter of nog jonger van overheidswege bij hun aboriginal moeders werden
weggehaald om ze een “fatsoenlijke Engelse, christelijke” opvoeding te geven.
Kindertekeningen van één zo’n internaatsschool, Carrolup, zijn ruim een halve eeuw geleden in Nederland
en in Engeland tentoongesteld.
De reacties van de pers waren zeer lovend: “opmerkelijk evenwichtige composities, schitterende weergave
van vormen en bewegingen, fraaie kleurstellingen, enz. “Een steeds terugkerend thema was: “kinderen met
ongewone artistieke aanleg”.
Schrijver heeft dit museum drie keer bezocht en kan zich die toenmalige conclusie over “aanleg” goed
voorstellen. Dat duizenden en duizenden jaren van “expressie in materialen” - als deel van (heilig)
ceremonieel en ritueel - onder omstandigheden enig genetisch gevolg heeft, is niet ondenkbaar en kan
wellicht in de toekomst nog eens wetenschappelijk bevestigd worden.
Vele van de 240 talen en culturen, met daarbij behorende kunstuitingen, zijn verdwenen. Men onderscheidt
thans nog slechts de volgende lokale kunststromingen:
- Central en Western Desert: Papunya, Yuendumu, Utopia, Lajamanu, Ernabella, Hermannsburg,
Haasts Bluff.
- The Kimberly: Warmun, Kalumburu, Balgo, Fitzroy-Crossing.
- Arnhem Land: Gunbalanya, Maningrida, Ramingining, Yirrkala, Melville/Bathurst Island, Elcho Island,
Ngukurr.
- Urban and New Forms of Art, stedelijke inheemse kunst.

										

Tingari Dreaming
at Walawala 1989
Donkeymanlee
Tjupurrula
Girndi, tharloo,
marrawarra 1998
Janangoo Butcher Cherel
(Drie soorten voedsel,
Rivier in het midden)
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two watergoannas and
fresh waterhole 1983
David Malangi

3

Onvoldoende besef dat de verhouding tussen de verschillende vormen van kunst en de
taken der Muzen cultuur-gebonden zijn. Boombastbeschildering met aardpigmenten,
lichaamsbeschildering, vormen van zandmozaïek, vormen van praattekenen enz.,
liggen ten grondslag aan wat thans “Aboriginal Art” wordt genoemd.
Het begrip “perspectief”uit de eigen Europese kunst heeft als uitgangspunt dat iets
wordt weergegeven, zoals het zich vanuit een gegeven standpunt aan het oog van de
waarnemer of schilder voordoet.
Vanuit die idee is voor Aboriginal Art het begrip “vogelperspectief” ingevoerd. Maar
meer dan een voorlopig ezelsbruggetje mag dat begrip niet zijn, want het land wat men
meent te zien is niet van bovenaf waargenomen, het ís geen waarnemingsobject, het
is subject. Men schildert niet al kijkend naar het landschap, het land. De boombast, het
canvas ligt op de grond, is met die grond verbonden net als de schilder.

4

Het nomadisch-trekkend bestaan en de intense relatie die de Aborigines met hun
territoor/country hebben zijn een belangrijk punt van aandacht.
“Wij zijn deel van het Land en het Land is deel van ons”. De relatie gaat verder: de
Aborigine is als hij of zij ter wereld komt, geestelijk reeds bevrucht door de (geest)
krachten van zijn/haar grond, waarnaar hij/zij na de dood terugkeert.
Natuurlijk geldt het bovenstaande voor een afnemend percentage inheemsen, maar
deze denkwereld is beslist niet dood.
ad punt 4:
Yves Le Fur(musée du quai Branly, Paris) noteert n.a.v. de tentoonstelling “Les Aborigènes, peintres du
temps, Lyon 2004”:
“En exploitant leurs toiles comme des surfaces de territoire, en les accompagnant dans les temples de l’art
occidental, les Aborigènes redessinent une carte de leur pays au coeur duquel ils ont été exilés.”

ad punt 3 en 4.
Schema van het schilderij							
a. in het midden: Maralinga
b. rechts eronder: skelet zandhagedis
c. gedeelte rechts-onder: het land voorheen
d. boven, links: het land na besmetting
door atoombomtest van 1953

ROVER THOMAS JOOLAMA
de regenboogslang te Ngamarrin, 1985
aardpigmenten, natuurlijk bindmiddel, board
183x92 cm

JONATHAN KUMUNTJARA BROWN
Maralinga 1992
Acryl, zand en hagedis skelet op canvas 167x106cm
								
Van 1953 tot 1963 werd het gebied van Maralinga in de Zuid-Australische woestijn gebruikt voor Britse
atoombomproeven. De daar levende, zwervende Aboriginesgroep werd zoveel mogelijk opgespoord en
getransporteerd naar andere ver weg gelegen gemeenschappen. De gevolgen voor het land en voor de aan
dit land gehechte, daarmee vergroeide, inheemsen waren toentertijd dramatisch.
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5

De relatie tot de natuur en tot de planten- en dierenwereld is veel indringender dan in de
Westerse wereld.In alle aartsvoorouderlijke verhalen komen zij voor; er zijn totemdieren,
ook totemplanten. Tussen de natuur, planten en dierenwereld en zichzelf heeft de
Europees-Westerse mens een eigen cultuurwereld opgetrokken in landbouw/veeteelt/
tuinbouw, in steden, huizen, straten, in woninginrichting, binnenshuisleven, in arbeid
en vrije tijd. De zwervende, bezitsloze, voedsel-uit-de-natuur-bijeengarende Aborigines
hebben uiteraard ook tot zon en maan, sterren en tot het firmament (in onze wereld
door levenswijze, kunstlicht en horizonvervuiling aan het oog onttrokken) een intenser
verhouding dan de Westerse mens.
zie ook: Oodgeroo Noonuccal, The Past, blz 25
..No walls about me, the stars over me,...

6

Abstractie en symboliek in inheemse schilderkunst zijn eveneens te verstaan vanuit de
doordringing van hun natuurlijke leefomgeving in hun bestaan. Abstractie in Aboriginal
Art is bij voorbaat aanwezig en is te beschouwen als een gegevenheid. Abstractie in
Westerse kunst wordt veeleer nagestreefd of gezocht. Dat valt uit het werk van veel
schilders af te lezen.
Pure, op zichzelf staande, beeldwerkelijkheid kent de Aboriginal Art niet; er is altijd een
relatie tot de werkelijkheid en tot het leven, die voorop staat.

		

ad punt 6 en 5.			

Anooralya I, 1995
213 X 120 cm

ad punt 5, tweede deel

Melkweg Tjukurrpa 1992
Janet Forrester Nangala
acryl op canvas, 133x88 cm

EMILY KAME KNGWARREYE
Emily Kame Kngwarreye was volledig geïnitieerd dans- en ceremonie-leidster. Zij was vernoemd naar de
“kame”, voedselknolletjes, die door vrouwen in de woestijn rond Utopia werden vergaard. Veelvuldig kwam
bij haar de kame terug in lichaamsbeschildering en dansritueel, zoals in deze schildering. Bij allen rondom
haar in Utopia zal deze schildering dan ook associaties oproepen met de kame, de wortels van de kame en
de scheuren in de woestijngrond, wanneer de kame vergaard wordt. Dit werk wordt in de Europees-Westerse
wereld allereerst en soms uitsluitend gewaardeerd om zijn compositorische kwaliteiten. In dat laatste geval
ervaart men uitsluitend de beeldwerkelijkheid van het schilderij en blijft de kame en mijns inziens ook een
wezenlijk aspect van Kame, buiten het gezichtsveld
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7

Religieus besef en religieuze beleving leidden, historisch gezien, in Europa tot
diverse vormen van godendienst en nadien, één tot twee millennia terug, tot een in
schrift vastgelegde, monotheïstische, christelijke godsdienst met gebed, offergave en
bekeringsijver. In de egalitaire, met de natuur en grond verbonden Aborigineswereld
vond een heel andere ontwikkeling plaats. Daar ontstonden religievormen die in de
Dreamings/tjukurrpa’s de relatie met de stamouders en met de aarde van waaruit men
komt en waarnaar men terugkeert, bevestigden. Dans, zang, lichaamsbeschildering en
expressie in materialen van boombast tot zandmozaïek, behoorden tot de rijkdom van
het ritueel van deze religies. Het opdringend Christendom stond niet verdraagzaam ten
opzichte van de Dreamings, tjukurrpa’s, zoals te lezen in onderstaand vers van een
meisje uit een internaat van een zendings/missiepost.

DREAMTIME-STORIES			
Church prayers, Christian Religion		
But where are the Dreamtime-Stories?		
						
Priests, nuns and paters			
Masters and Sunday school			
But where are the Dreamtime-Stories?		
						
A little girl talks to God			
in prayer					
But where are the Elders and
Where are the Dreamtime-Stories?

Eerst in 1986 deed Paus Johannes Paulus II in Alice
Springs deze uitspraak over de eigen weg van de
Aborigines:
“For thousands of years you have lived in this land and
fashioned a culture that endures to this day. And during
all this, the Spirit of God has been with you. Your Dreaming
which influences your lives so strongly that, no matter
what happens, you remain for ever people of your culture,
is your own way of touching the mystery of God’s Spirit
in you and in creation”.

ad punt 7
Rood (Australisch)
woestijnzand; bovenaan de
gekloofde rots; centraal het
blauwe water met geknield
drinkend volk; géén vee! Let
op het verwarde, dorstende
volk onderaan en links het
geordende volk na het lessen
van de dorst. Rechts de
reusachtige voetstappen van
Mozes, verbeeld als Aboriginal
Aartsvoorouder.

Mary of Warmun
George Mung Mung 1983
gesneden uit hout,
natuurlijke pigmenten
hoogte 64 cm
Beeld uit twee religies.
Christendom: de
zwangere Maria.
Ab. religies: de geestelijke
bevruchting vanuit de
Aarde.

Numeri 20, (nomadische, non-theïstische versie!)
Moses belting the Rock in the Desert
JARINYANU DAVID DOWNS 1989
Afbeelding “Moses belting the Rock in the Desert”, Numeri 20:
Omdat er geen water was, ging het volk naar Mozes en Aaron. Zij maakten Mozes verwijten. Waarom hebben
jullie ons naar deze woestijn gebracht? Alleen maar om ons en het vee te laten omkomen?....
…. Mozes en Aaron lieten het volk alleen en gingen naar de ingang van de ontmoetingstent; daar wierpen zij
zich op de grond. Toen verscheen de Heer in al zijn majesteit en Hij zei tegen Mozes: Neem de stok die voor
de verbondskist ligt en roep samen met je broer Aaron het volk bijeen. In hun tegenwoordigheid moet je die
rots daar bevelen water te geven. Er zal water uitstromen; dan kunnen mensen en vee hun dorst lessen.
Zoals de Heer bevolen had, nam Mozes de stok en riep samen met Aaron het volk bijeen. Vlak bij de rots zei
hij tegen hen: Let op. Zouden we voor rebellen als jullie water uit deze rots kunnen halen? Toen sloeg Mozes
tweemaal met de stok op de rots. Er stroomde water uit en het hele volk en al het vee hadden te drinken.
Maar de Heer zei tegen Mozes en Aaron: het ontbrak jullie aan geloof. Waar iedereen bij was hebben jullie
mijn aanzien geschaad. Daarom zullen jullie het volk niet naar het land brengen dat ik beloofd heb. Dat
gebeurde bij de bron Meriba. Enz.
Explicatie Jarinyanu:
…. Lots of people were close to dying. Alright, Moses came up to a big rock and belted it with his stick-broke
it open-. Inside was a spring – a living water. All the thirsty people drank and went away with Aaron, Moses
young brother.........
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9

In urban art zoekt de inheemse een weg vanuit de afgebroken historie en kunsthistorie,
de ontstolen identiteit, allereerst in diepe verontwaardiging en protest doch niet alleen
daarin.
De kwaliteiten van deze Urban Art zijn heel opmerkelijk als men beseft dat hier vanuit
het niets begonnen wordt.
-Wie denkt aan Carrolup Schoolinternaat (ad punt 2) kan de vraag stellen:
“Uit helemaal niets?”
- Wie let op de levensloop van de Urban Art categorie ziet dat bijna allen op zoek gaan
naar hun “roots” en eigen bronnen van inheemse kunst.
- Zeer veel materialen, steeds meer technieken worden aan de Europees-Westerse
kunstwereld ontleend.
Dat gebeurt niet volgzaam-passief, maar eigen selectieve nieuwsgierigheid, de
kunstenaar eigen, leidt de keuze en geeft die de vereiste wending.
- Op vergelijkbare wijze hebben oeroude, inheemse octrooi- en patentregels enerzijds
en ongeneigdheid zichzelf te herhalen en te kopiëren anderzijds, bijgedragen tot variatie
en vitaliteit in Aboriginal Art. (zie hieronder: certificate of authenticity)
ad punt 5, 6, 9. Herlees blz.11-§ 4

Yuelamu-detail 1980
honingmier-dreaming
synth.polymer/canvas
Clifford Possum Tjapaltjarri

ad punt 9

The Keepers, 1994
LILLA WATSON

Hier brandt Lilla Watson schroeigaatjes in papier met een gloeiende naald; haar verre voorouders waren
bezig met firesticks. (firestickagriculture, vuurlandzorg).
In dit schilderij wordt een beeld opgeroepen van aboriginal cultuur, van voorouders en ordening/wetten.
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10*

Aboriginal Art was en is allereerst “bericht”, “betekenis toekenning”, veelal “betekenissen
toekenning in verschillende lagen, op meerdere wijzen”.
Het is van belang in het oog te houden, dat het schrift in de inheemse culturen niet
tot ontwikkeling gekomen is. Wel kent men velerlei symbolen, die als beeldschrift, als
pictogram werken en dus in één rij gezet kunnen worden met hiërogliefen of wellicht
met Chinese karakters.

in inheemse termen:
Kartya (Blanken) kunnen onze schilderijen niet lezen; zij zien alleen kleuren en verf, zij zien niet dat “ons schilderen”
van heel ver ( en diep) wèg komt.

ad 5,6,10

Rainbows, 1991
Synthetic polymer paint on canvas
25 X 45 cms
GLORIA TAMERRE PETYARRE
Dit schilderijtje was te zien in de tentoonstelling
Gloria Tamerre Petyarre, 19 june- 29 july, 1998.
Art Gallery, Campbelltown, NSW
Onthullend is de opmerking van Gloria zelf:
“ Might be Awelye*, might be little hills, might be
little rainbows”.

Op de eerste grote tentoonstelling van Aboriginal
schilderkunst in Europa ARATJARA, de berichtbrenger,
1993-1994 plaatsten de gezamenlijke kunstenaars
dit, voor Europeanen moeilijk toegankelijk, sterk,
teken bij de ingang die tevens uitgang was. Het is een
levensgroot in okers op boomschors geschilderd werk,
dat eens dienst deed in een mannenceremonieel en
inwijdingsritueel.
Op deze wijze verwezen kunstenaars naar de bronnen
van hun kunst.
Op entreekaarten en catalogi werd het teken, het
symbool herhaald.

(* Awelye: the designs that are painted on the body for
ceremony.)

Emily Kame Kngwarreye
“My Country” 1994)
Links: E.K.K. zelf

* De Europese kunstenaar is vooral (pictoraal) geinspireerd.
De Aboriginal kunstenaar heeft bovenal iets te zeggen.
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HOOFDSTUK III
De Europees-Westerse cultuur,van waaruit men kijkt en oordeelt.
In deze cultuur, die deel uitmaakt van ieders identiteit, zijn lezer en schrijver opgegroeid.
De vraag waarvoor wij staan is deze: “Hoe maken wij aan een Aborigine en aan onszelf
duidelijk wat kenmerkend is voor die Europese cultuur; waarom die zo’n groot overwicht heeft
gekregen in de wereld zonder uiteraard te vervallen in het verouderd geleuter over “bijzondere
intelligentie” of “blanke superioriteit”?
a. Ik begin in de oertijd, de prehistorie, die aan de geschreven historie vooraf gaat.
Tussen Middellandse Zee-West-Europa enerzijds en China anderzijds ligt -richting OostWest- een enorm groot landgebied met een min of meer vergelijkbaar klimaat. Daarin treft en
trof men een opmerkelijk gevarieerde flora en fauna van vele soorten gramineae (grassen- en
granenfamilie) en van vele soorten (placentale) zoogdieren aan.
Langs de eeuwen- en eeuwenlange weg van nieuwsgierigheid en toeval hebben daar “mensen”
- homines sapientes - tussen 8000 v.C. en 4000 v.C. bepaalde planten en wel gramineae
(grassen- en granenfamilie), bepaalde dieren en wel “zoogdieren” kunnen domesticeren. Ze zijn
begonnen aan iets wat tegenwoordig landbouw en veehouderij heet. Ze teelden tarwe, rogge,
gerst, haver en ze fokten schaap, geit, varken, koe en paard.
Vanuit het Midden-Oosten is, uiterst schematisch gezien, dit landbouw-veeteelt-pakket zowel
richting China als richting Europa en Middellandse Zee met een snelheid van één kilometer per
jaar binnen die hele klimaatsgordel verspreid.
Buiten Eurazië gebeurde iets soortgelijks op alle andere continenten, te noemen: De Zuidkant
van Azië, Afrika bezuiden de Sahara, de beide Amerika’s. Rijst, maïs, sorgum en eveneens
lama, kameel, ezel, karbouw en yak herinneren ons hieraan.
Alleen in het continent Australië kon, bij voorbaat, een dergelijke ontwikkeling niet plaatsvinden.
Waarom niet? Door bijna volledige afwezigheid van grofkorrelige gramineae in de flora en door
volslagen afwezigheid van placentale zoogdieren.
In Australië blééf homo sapiens dus aangewezen op het-al trekkend-vergaren van
voedsel uit de natuur. Deze elementaire overlevingswijze ontwikkelde zich in de loop van
vele millennia echter tot zo’n uitgekiend, buigzaam en duurzaam systeem, dat ondanks
het onberekenbare Australische klimaat overal-tot in de woestijnachtige territoria toe-een
stabiele gevarieerde voedingsbasis werd verkregen, van waaruit een grote geestelijke
cultuur kon opbloeien. De drie hoofdcomponenten van dit opmerkelijke systeem* worden
hier opgesomd:
- het immens, mazenloos netwerk van trekroutes, qua dichtheid gerelateerd aan het
voedselaanbod, over alle 240 zwerfterritoria van het hele continent,
- de zorgvuldig van generatie op generatie voortgezette overdracht van kennis en
vaardigheden tijdens deze trektochten opgedaan. Een oudere Aborigine had daardoor
een “baedeker”, een “vademecum” en een “mental map” in zijn hoofd.
- de periodieke, stelselmatige vuurlandzorg waardoor het netwerk werd verfijnd,
voedselvergaring en jacht doelmatiger werden en het voedselaanbod in gewenste
richting werd beinvloed.
*het systeem vereist dat elkéén, groot en klein, goed ter been is. Aboriginal vrouwen zetten het zogen jarenlang
voort en bereikten daarmee een geboortenspreiding waarbij nóóit méér dan één kind (op de rug) behoefde te
worden meegedragen. Hongersnood ten gevolge van bevolkingsaanwas werd zó eveneens voorkómen.

Langs de weg van landbouw -veeteelt werd op alle andere continenten een grote
bevolkingsgroei mogelijk, werd vervolgens taakverdeling gemakkelijk, ontstonden nieuwe
beroepen en ambachten, steden en een gestratificeerde, sedentaire samenleving. Dat Europa
enerzijds en Oost-Azië anderzijds voorop liepen had niets te maken met de genetische gaven
van de mens aldaar. Het berustte puur op het toeval van de geografische ligging. De kansen tot
ontwikkeling van een brede, gevarieerde landbouw en veeteelt lagen daar gunstiger dan waar
ook ter wereld. Exponenten van die brede gevarieerdheid zijn vooral de tarwe, die zich voegt
naar uiteenlopende grondsoorten en weertypen en die op verschillende wijzen kan worden
opgeslagen en tot voedsel verwerkt, en het paard, dat gebruikt kan worden als lastdier, trekdier,
ploegpaard en strijdros.
Ter (evolutionaire) gedachtebepaling:
“De Aborigines hebben hun overlevingswijze van “jagen en vergaren” veredeld tot Vuurlandmanagementsystemen; de Europeanen (en andere volken) hebben uit hun overlevingswijze van “jagen en vergaren” planten
en dieren veredeld in hun (sedentaire) Agricultuur-systemen.

b. Nogmaals terug naar het verre verleden..					
De homo sapiens wordt tengevolge van de Agricultuur van trekkend-nomadisch tot sedentair.
Zijn directe afhankelijkheid van de natuur vermindert, zijn directe afhankelijkheid van complexe
menselijke verhoudingen in een gestratificeerde samenleving neemt toe. Het kan niet anders
dan dat ook de religieuze dimensie van het bestaan meer antropomorf wordt.
Religie wordt meer theïstisch van aard: polytheïsme, pantheïsme, monotheïsme en ook
atheïsme. In Europa verschijnt overal de laatste 2000-1000 jaar het Christendom als
monotheïsme, aangereikt vanuit Klein-Azie.
Dit Christendom houdt in: geloof in één almachtige God, geloof in Gods woord te vinden in de
bijbel. Deze religie kent gebed en belijdenis, brengt verlossing en roept op tot verkondiging.
Zowel Christendom als huidig toenemend atheïsme, in oppositie tot het Christendom gegroeid,
staan vér af van de religievormen van de nomadische oermens-voorouder van het grijze
verleden; het is een religie voortgekomen uit een sedentaire leefsituatie van agricultuur. Adam
was hovenier in de hof van Eden, Abel was veehouder en Kaïn landbouwer.
De religie van de Aborigines heeft uiteraard ook een hele ontwikkelingsgang doorgemaakt in die
50.000 jaar, maar is niet theïstisch geworden.
Aboriginal ethiek is daarom niet van hemelse huize maar komt voort uit de heilige band met het
land en uit wat van generatie op generatie wordt doorgegeven. In die nomadische ethiek staat
“wederkerigheid” voorop en geeft (het streven naar) persoonlijk materieel bezit géén aanzien.
Over de inheemse religie geef ik twee opmerkingen. De ene is van Professor Max Charlesworth:
“Australian Aboriginal Religion is a non-theistic religion, based, on the sacred and sacramental
character of the land and it requires a considerable effort of mind and imagination for a
European to come to grips with it”. De andere komt uit een hedendaags Australisch leerboek
geschiedenis: “In fact we now know that Australian Aboriginal culture was and is of very great
sophistication and richness and that Aboriginal religious systems are comparable with the other
great systems of the world”.
c. Terug naar het recente verleden en ook het heden. In ”Zwaarden, paarden en ziektekiemen”
zegt prof. Jared Diamond het volgende: “Gevraagd naar de verklaring voor de achterstand van
de gemeenschap van Australische Aborigines, hebben veel blanke Australiërs een eenvoudig
antwoord: veronderstelde tekortkomingen van de Aborigines zélf. Hoe kun je anders het feit
verklaren dat blanke Engelse kolonisten binnen enkele decennia na de kolonisatie van een
continent waarvan de bewoners na meer dan 40.000 jaar nog steeds ongeletterde jagersverzamelaars waren, een geletterde agrarische, industriële democratie opbouwden? Vormt dat
niet een bewijs dat dwingt tot een eenvoudige racistische conclusie?”
De oplossing van dit probleem is eenvoudig. Blanke kolonisten schiepen geen geletterde,
voedselproducerende en geïndustrialiseerde democratie in Australië. In plaats daarvan
importeerden zij al die elementen van buiten Australië:” Vee, gewassen, kennis van
metaalbewerken, stoommachines, wapens, het alfabet, politieke structuren en zelfs de bacillen.”
Dat waren allemaal eindproducten van 10.000 jaar ontwikkeling in het Euraziatisch milieu.
Europeanen hebben nooit geleerd om in Australië te overleven zónder hun geërfde
Euraziatische technologie. De mensen die daadwerkelijk een gemeenschap in Australië
opbouwden waren de Australische Aborigines. Natuurlijk was de gemeenschap die zij schiepen
geen geletterde, voedselproducerende, geïndustrialiseerde democratie. De redenen vloeien
direct voort uit de eigenschappen van het Australisch milieu.De gemeenschap die zij wel
schiepen, op grond van de eigenschappen van het Australische milieu, zijn in enkele woorden in
het eerste hoofdstuk geschetst.

Prof. Jared Diamond zegt het vriendelijk, hij vertelt er niet bij, dat de bloementuintjes rond de huizen, bestaan uit Britse
bloemen, zoals pink roses en lavendel, verder gazons en mediterrane struiken. Uiterst opmerkelijk, wanneer men de
rijke inheems-Australische bloemenpracht (Hakea, Banksia, Kunzea spec.) kent van de botanische tuinen. Hij laat
ook de onvoorstelbare natuurvervalsing door importplanten en (huis)dieren achterwege. De blanke Australiër moet
nog Australiër worden, zijn Nieuwe Land leeft nog niet in zijn verbeelding; men was tot voor kort bezig met wat de
inheemsen noemen “een Nieuw-Engeland” te stichten. Tot voor kort! Want het hier aangeroerde begint bespreekbaar te
worden, zoals ook de verziltingproblematiek (de witte dood) tengevolge van clearing/bomenrooi en importplagen/ziekten
reeds bespreekbaar zijn.
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HOOFDSTUK

IV

Aborigines aan het woord.
In dit hoofdstuk is een aantal aboriginal uitspraken van het eind van de vorige eeuw en het
begin van deze eeuw verzameld. Het zijn Engelstalige uitspraken, bedoeld voor de buitenwacht.
Ze zijn zoveel mogelijk in volgorde gerangschikt naar het thema van dit geschrift “land,
cultuur, kunst”. Omdat het aanrakingsvlak Aborigines-Europeanen vaak kunst is, is het aantal
“kunstcitaten” het grootst. Deze achtentwintig citaten helpen ongetwijfeld het voorgaande te
verhelderen.
1. Wij bezitten het land niet, het land bezit ons.
Land is onze voeding, onze cultuur, onze inspiratiebron en onze identiteit. Wij trekken geen
grenzen door het land zoals boeren doen. Wij hebben geestelijke bindingen; onze voorouders
komen uit de Aarde voort. Kanikya, Alkarilda, Pwerte Marnte, kunstcorporatie.
2. Dreaming is the tracks you are responsible for. You have got to do the ceremonies and as
you get older you learn your responsibilities to that area. As you get older still, as you marry into
different families, you take on the responsibility of other people, of other dreamings.
ABC, indigenous radio, Alice Springs
3. The more Dreamings a person knows or the more tracks he is responsible for, the more
powerfull that person becomes. You never stop learning.
4. The land is our sacred temple. Djon Mundine, conservator
5. I listen and hear these words a hundred years away: that is my grandmother’s mother
country; it seeps down through blood and memory and soaks into the ground... Judy
Napangardi
6. The land is not empty, the land is full of knowledge, full of story, full of goodness, full of
energy, full of power. Earth is our mother, the land is not empty. Wandjuk Marika
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Our spirituality is a feeling of oneness, of belonging, an interconnectedness with all that lives
and breathes, even with all that does not live and breathe. Mudrooroo 1995
8. We only want the world to accept and respect our culture. We only want recognition that
we have a culture. We just want to be recognised as part of the human race, with our painting
tradition, which we maintain, as we always have.
Maurice Luther Jupurrurla, Musée d’art moderne, Parijs, 1983
9. I think it is time that we are all educated about the concealed history of Australia and stop the
White-Wash. Judy Watson
10. My work is a fusion of cultural techniques, design and patterning, emphasising the fact that
all people can maintain their own distinct and separate culture, while living together in peace,
understanding and harmony, in a very shrinking global village. Ellen José
11. I have found a style which is between the two cultures. Treahna Hamm
12. That’s the story I am telling you, special, sacred, important.
That’s my country; I paint ‘im. M.N.Tjapaltjarri
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13. We are painting, as we have always done, to demonstrate our continuing link with our
country and the rights en responsibilities we have to it. We paint to show the rest of the world
that we own this country and the land owns us. Our painting is a political act. Galarrwuy
Yunupingu
14. You must always think about it and always paint landscape, so that the country will be held
strong. Jillian Namatjira (zij is een kleindochter van Albert Namatjira!)
15. I believe that art is a language for interpreting who you are. Aboriginal people have always
had a vast, rich, culture and I am part of this.
16. There are many things which are too numerous to mention about the treatment of
aboriginals, but through my art I have identity and strength. Raymond Meeks
17. The dancing and artwork is your whole life.
Without my painting I am a lost soul. Wandjuk Marika
18. Painting is our foundation; white man calls it art. Galarrwuy Yunupingu
19. When I paint I do not make a sketch first. It just comes from within me and I just keep it
going. I have a picture in my mind, it is the spirit within me. It just guides my hand. Robert
Campbell
20. The permanence of the designs is in our minds. We are for ever renewing and recreating
these traditions in our ceremonies.
21. I paint different types of things like birds (they can be just birds, not ancestors or spirits), and
body-painting, leaves, trees, mangrove trees. These are all real things out there, you can see
them; but we sing them too, they can be sacred. Sometimes I sing the story of the painting while
I am painting it. My paintings are my soul, my warro, they are not just bits of ochre and bark,
even if I paint them for sale. George Milpurrurru
22. Paint’em up. Woman’s story. Strong one. Narputta Nangala
23. With painted breasts, the old women are dancing. They are holding their country and their
granddaughters are following them. Gloria Petyarre
24. My painting is a marriage of aboriginal culture and western culture to form a style called
“traditional contemporary”, from Dreamtime to Machinetime. One of the things I like is ironies.
Trevor Nickolls
25. All Aboriginal Art in this country is political whether it is an abstract bark painting explaining
the title deeds to landownership or a recognisable symbol like the land rights flag in an oil
painting. Fiona Foley
26. Painting, painting, painting. That is my mind. That is in my mind.
Ginger Riley Munduwalawala
27. This is our painting, where is yours? Galarrwuy Yunupingu
										
28. The land is our backbone, the land is art.
____________________________________________________________________________
(29) The white people wonder why some really try to understand this strange human, the
aboriginal man. Steve Barney
Voor uitleg van deze laatste Aboriginal uitspraak: zie blz. 34, tweede deel.
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Enkele aboriginal dichters aan het woord.
In de Australische context heeft homo sapiens in de loop van tientallen millennia – met
vuurlandzorg rondtrekkend – een eigen religie, eigen cultuur, eigen kunst verwerkelijkt, zoals
in het voorgaande is vermeld. In alle kunst, zelfs in de dichtkunst (overwegend afkomstig van
urbane gemengdbloedige inheemsen) is dit verhaal te bespeuren. De volgende vijf gedichten
brengen uiteraard óók blanke onderdrukking tot uiting.

Spiritual song of the Aborigine
I am a child of the Dreamtime People
Part of this Land, like the gnarled gumtree			
I am the river, softly singing
Chanting our songs on my way to the sea
My spirit is the dust-devils
Mirages, that dance on the plain
I’m the snow, the wind and the falling rain
I’m part of the rocks and the red desert earth
Red as the blood that flows in my veins
I am eagle, crow and snake that glides
Through the rain-forest that clings to the mountainside
I awakened here when the earth was new
There was emu, wombat, kangaroo
No other man of a different hue					
I am this land
And this land is me
I am Australia

gnarled - (k)noestig

hue - huidskleur

Hyllus Maris

The unhappy Race
The Myall speaks
White fellow, you are the unhappy race.
You alone have left nature and made civilized laws.
You have enslaved yourselves as you enslaved the horse and
other wild things
Why, white man?
Your police lock up your tribe in houses with bars,
We see poor women scrubbing floors of richer women.
Why, white man, why?
You laugh at ‘poor blackfellow’, you say we must be like you.
You say we must leave the old freedom and leisure,
We must be civilized and work for you.
Why, white fellow?
Leave us alone, we don’t want your collars and ties,
We don’t need your routines and compulsions.
We want the old freedom and joy that all things have but you,
Poor white man of the unhappy race.

Kath Walker
Oodgeroo Noonuccal
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The Past
Let no one say the past is dead.
The past is all about us and within.
Haunted by tribal memories, I know			
This little now, this accidental present
Is not the all of me, whose long making
Is so much of the past.
Tonight here in suburbia as I sit
In easy chair before electric heater,
Warmed by the red glow, I fall into dream:
I am away
At the camp fire in the bush, among
My own people, sitting on the ground,
No walls about me,
The stars over me,
The tall surrounding trees that stir in the wind
Making their own music,
Soft cries of the night coming to us, there
Where we are one with all old Nature’s Lives
Known and unknown
In scenes where we belong but have now forsaken.
Deep chair and electric radiator
Are but since yesterday,
But a thousand thousand camp fires in the forest
Are in my blood
Let none tell me the past is wholly gone.
Now is so small a part of time, so small a part
Of all the race years that have moulded me.		
								
Kath Walker		
Oodgeroo Noonuccal

OUR ART

haunted - bezocht, gekweld

forsaken - verzaakt, verlaten

race - reeks, serie
moulded - gemodelleerd

					

Our art is a mirror						
A reflection of injustice					
of a people almost burried 				
under the shadow						
of intruders on our shores					
							
of voices stilled						
in stolen lands						
of a lost child						
and a mother found					
							
it nourishes the spirit					
heals the past
and dreams the future

We are not
Strangers
In our own country
Just
Strangers
To a European
society
And it is hard
To be one
When
The law
Is the other

Gladys Curunna 1995

Ernie Dingo

					

Droomt, dreams; 2 connotaties:
Dreaming, tjukurrpa
I have a dream, Martin Luther King

Wie bovenstaande gedichten leest en herleest krijgt enig vermoeden van wat aboriginal
spirituality of aboriginality inhoudt. Het is de “ab- originaliteit” die ook de meerwaarde uitmaakt
van menig aboriginal schilderkunstig werk.
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VI

Sommigen ontdekken Aboriginal Art in het verband “land, cultuur, kunst”, velen gaan
eraan voorbij. Hoe komt dat?
Hierbij zijn kwesties in het geding als “omgeving, opleiding, belangstellingen, ervaringen,
maar vooral ook toevalligheden”. Het ligt niet voor de hand dat men zich bezig houdt met een
onbekende kunst van een bijna verdwenen cultuur aan de andere kant van de wereld.
De vraag hierboven “Hoe komt dat?” is onmogelijk te beantwoorden, maar het is wel zinnig
een paar mensen zelf hierover aan het woord te laten of om relevante passages uit hun eigen
verklaringen aan te halen.
Dit geschiedt hieronder.
a. Rudi Fuchs, kunsthistoricus, kunstcriticus, museumdirecteur, kunstdeskundige van
internationale vermaardheid. Relevante passages vindt men in zijn 830 bladzijde tellende
levenswerk “Tussen kunstenaars, een romance”. Men geve acht op deze titel en men leze zijn
voorwoord, hier in zijn geheel afgedrukt.
“Vrijwel alle teksten in dit boek zijn geschreven omdat erom gevraagd werd, vaak door
kunstenaars. Lang geleden dacht ik dat een criticus omwille van de harde objectiviteit
vriendschappen met kunstenaars zou moeten vermijden. Maar in de praktijk van mijn werk in
musea kwam niets van dat voornemen terecht. Ik ben daarom geen criticus. In de omgang
met kunstenaars is de kwaliteit van hun werk een gegeven; de aandacht gaat naar hoe en in
welke omstandigheden en met welke ambitie kunstwerken worden gemaakt, en vooral, hoe ze
er precies uitzien. Mijn romance met kunst vindt plaats in musea, ateliers, in landschappen en
op reis. Daarvan zijn deze teksten een informeel verslag. Toen ik ze met het oog op dit boek
weer terug begon te lezen, vond ik dat er zich een zekere toon in had genesteld. Dat komt
omdat mijn obsessies nooit zijn veranderd: ik wil alleen maar uitleggen, in detail, hoe het zit met
kunstwerken”.
Rudi Fuchs april 2002
Dat uitleggen, in detail uitleggen, doet Rudi Fuchs. in zijn boek op onnavolgbaar kundige en
zorgvuldige wijze door steeds het ene werk met het andere te vergelijken.
Deze werkwijze van vergelijken en uitleggen brengt met zich mee, dat een geheel vreemd
kunstverschijnsel niet aan bod kan komen. Bij vergelijken vergelijkt men het vergelijkbare en
blijft het onvergelijkbare ongezien.
Bij uitleggen komt men nooit aan Aboriginal Art toe. Daar is in eerste instantie niets uit
te leggen, want die stamt uit een volstrekt andere cultuur. Men wordt in eerste instantie
overdonderd, en de naam van die overdondering is “cultuurshock”.
In dit raam is het interessant notitie te nemen van Andrew Sayers in zijn boek Australian
Art, waarin hij de Europees-Australische kunst en de Aboriginal Australische kunst in één en
hetzelfde boek behandelt. Welnu hij spreekt vanaf de eerste bladzijde van dualisme, van de
onmogelijkheid beide kunsten tegelijk en door elkaar te behandelen.
Het begrip “kunst” wordt bij Sayers doelbewust en hardnekkig niet gereserveerd voor eigen
(mega)cultuur.
Rudi Fuchs gaat dit steile pad van Andrew Sayers niet op, of wellicht nog niet op, maar het
bezorgt hem uiteraard in deze eeuw wel enige kritiek.
Ad VIa
Uit ARATJARA, catalogus, blz. 20, artikel Bernhardt Lüthi
“Als Rudi Fuchs 1982 gefragt wurde, weshalb er die “Dritte Welt” nicht zur Documenta desselben Jahres geladen hatte,
antwortete er, dasz die “Dritte Welt” ihre eigene Documenta veranstalten sollte”.
(Vorwort in: Kunst en Museum Journaal, Bd 3 (heft 2) 1991, o.S.)
In Nederland, 1999, Amsterdam, Oude Kerk, was er een overzichtstentoonstelling van het werk van Emily Kame
Kngwarreye.Hierbij, als verwijt aan Rudi Fuchs, een reactie van Tijs Goldschmidt (NRC 18-06-’99):“Zal het ooit
onbegrijpelijk worden dat Baselitz, Förg en Lüperz als vanzelfsprekend in het Stedelijk Museum exposeren, terwijl een
belangrijk schilder als Emily voorlopig blijft aangewezen op “de pantoffelparade” in de Oude Kerk?
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b. Gabrielle Pizzi, kunstverzamelaarster, galeriehoudster.
Gabrielle Pizzi heeft in 2002 haar grandioze collectie Desert Art aan het museum Aboriginal Art*
Utrecht ter beschikking gesteld.
Hier volgen enkele fragmenten uit een persoonlijke verklaring te lezen in de catalogus van deze
tentoonstelling.
(Desert Art, Achille Bonito Oliva Electa, Milaan 2002.)
I was born in Sydney into a prominent, influential and turbulent Irish-Australian family.
I grew up in Australia that had always felt slightly alien to me, so it was not surprising that I left
for Europe in the mid-1960’s, on a grand discovery of other cultures and to search my roots. I
lived for more than a decade in France, Italy and England. I also travelled to Egypt, Lebanon,
Morocco to experience those cultures. ...............
In retrospect I believe that these cultural experiences were the preparatory steps along the road
to my subsequent intense commitment to Aboriginal Art. ....
Sleutelbegrippen uit haar verdere verklaring zijn: intense belangstelling voor kunst en cultuur,
het nooit absoluut stellen van eigen uitgangspunten, het aftasten van de a-priori’s van eigen
cultuur, het trachten elementaire ervaringen op te doen door reizen en contacten ter plaatse,
door al studerend belangstellingen te verleggen. Slechts één passage, vertaald in het
Nederlands, zij nog vermeld:
“Lange reizen langs stoffige en soms gevaarlijke wegen vol kuilen naar afgelegen Aboriginal
gemeenschappen in de Centrale Woestijn of naar geïsoleerde nederzettingen in tropisch
Arnhemland zijn een wezenlijk en steeds terugkerend deel van mijn wijze van verzamelen. Door
dit verzamelen is het mij mogelijk goede betrekkingen te houden met kunstcoördinatoren te
velde, bij te blijven wat trends in de kunst betreft en ook om nieuwe kunstenaars in het vizier te
krijgen. Dit heeft mij eveneens de kans gegeven om gedegen inzicht te verwerven in de cultuur,
waaruit de kunst ontspringt en in het land, van waaruit de inspiratie komt tot deze kunst”.
Het is niet zozeer door naarstige studie, alswel door haar interculturele ervaringen dat Gabrielle
Pizzi naar die aboriginal kunst en cultuur toegroeit.
Ter afsluiting nog het volgende:
“It has also allowed me to gain an important insight into the culture which is the wellspring of the
art and the land which is its inspiration.
Collecting art is my life’s great passion but collecting contemporary Australian Aboriginal art, has
offered me a cultural and visual experience quite unlike any other, one which has enthused and
enriched me far beyond anything that I could have ever imagined.”
“Voorafgaande langdurige ervaringen in en met vreemde culturen”,
“verworven inzichten in aboriginal culturen” en “kennis vàn en lange reizen dòòr inheems
Australisch land” zijn drie vermeldenswaarde componenten ter verklaring van haar (G.P.) grote
toegenegenheid tot Aboriginal Art.
Conclusie:”Kennis vàn en aandacht vòòr eigen Europese kunst blijken belangrijk, doch geven
op zichzelf nog geen toegang tot Aboriginal Art.
Een Duits kunstenaar, doelend op Aboriginal Art, berichtte schrijver:
“ein ganz neues weites Lebensfeld!” Onalledaags verwoord, doch ter zake!
Ter zake, omdat “kunst en leven” bij Aborigines één zijn, omdat “kunst” bij ons ertoe neigt
“domein op zichzelf” te zijn.

*In ditzelfde museum heeft Simon Levie, kunsthistoricus, voormalig directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam, een
jaar later een grandioze tentoonstelling van Aboriginal Art (het oog van Simon Levie) samengesteld uit Nederlandse
kunstcollecties.
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c. Rik Lugtmeijer, tropisch landbouwkundige.
Als adviseur in bevolkingslandbouwproblematiek was ik, ook na pensionering, geregeld
werkzaam in Derde-Wereld-landen, maar in de winter 1992-1993 maakten mijn vrouw en ik
een lange vakantiereis naar Australië. Een zekere belangstelling voor de positie en het wel en
wee van de oorspronkelijke bevolking, de Aborigines, lag voor de hand. Zo ontging het ons niet
dat de inheemse kunstuitingen in diverse kunstmusea en ook bij de Tivi’s op Melville Island
onmogelijk konden worden afgedaan met een kwalificatie als “mooie volkskunst”. Wat we zagen
had overwegend allure en getuigde van heel opmerkelijke creativiteit.
Logisch was het dus, dat wij najaar 1993 naar de wereldtentoonstelling Aboriginal Kunst,
ARATJARA, in Düsseldorf gingen.
Wat vooraanstaande aboriginal kunstenaars, gecoördineerd door hun vertrouweling Bernhardt
Lüthi daar exposeerden, overtrof letterlijk alles. Dan koop je ook alle documentatie, die je te
pakken kunt krijgen, en dat was nogal wat.
Daarbij zou het vermoedelijk zijn gebleven, als ik niet - geheel onverwacht - van het
Kunstcentrum Deventer eind 1993 een telefonisch verzoek had gekregen om in kleine kring van
cursisten en een paar medewerkers met behulp van dia’s over mijn ervaringen te spreken.
Dat betekent studie en nadenken en dat betekende - achteraf gezien - ook het begin van een
eindeloze rij lezingen en werkgroepen in Oostelijk Nederland (volksuniversiteiten voorop,
daarna ook uiteenlopende andere organisaties). Natuurlijk vroegen al die lezingen weer
ondersteuning door studiereizen naar Australië (totaal acht). Wat hielden die reizen in?
- de grote kunstmusea en galeries in Canberra, Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide,
Perth en Darwin. Diverse landelijke en lokale (natuur)historische musea.
- Bezoeken aan de jaarlijkse festivals in Perth, de tweejaarlijkse festivals te Adelaide met
aboriginal theater, muziek, literatuur, schilderkunst enz.
- Contacten met de inheemsen in Aboriginal centra als het Tandanya huis in Adelaide, of
contacten tijdens tentoonstellingen en festivals.
- Bibliotheekbezoek, bezoek aan universiteitsbibliotheken en boekhandels.
- Reizen door het continent, in het bijzonder transcontinentale treinreizen van Oost naar
West en van Noord naar Zuid.
- Verkenning van de voortreffelijke botanische tuinen (botanical gardens) van Australië
met eindeloze informatie over de Australische flora.
- Bezoeken aan dierentuinen en aquaria.
- Bezoeken aan het Prof. Theodor G.H. STREHLOW RESEARCH CENTRE bij Alice
Springs.
- Woestijnwandelingen waarbij inheemsen uitleg geven over voedselvergaren en jacht
m.n. in de buurt van Alice Springs; documentatie over deze onderwerpen.
- Bezoeken aan AIATSIS, the World’s leading centre for research into Aboriginal Cultures
and lifestyles, past and present in Canberra.
- Het regelmatig lezen van een tweetal aboriginal periodieken, Koori Mail en Indigenous
Times, naast “ the Australian ”, dagblad, en naast T.V. Immers in de loop van die
acht reizen met een gemiddelde duur van twee maanden voelt men zich geen
buitenstaander of toerist meer.
- Vriendschap met een urban aboriginal family.
Thans na ruim tien jaar gaat mijn eerste belangstelling bij aankomst in Australië uit naar “wat
die Aborigines sinds vorige maal nu weer hebben ondernomen”. Droogt die bron van inheemsAustralische creativiteit nooit op? Nee, die droogt nooit op.
Terugkijkend, wat was beslissend? Waardoor ben ik dat “point of no return” gepasseerd?
1. ARATJARA
2. het koppel lezingen en studiereizen
3. de tijdsduur:
Kunst waait mij als landbouwkundige niet aan. Je moet erin willen groeien, je wordt
echter nooit zozeer insider-Aborigine, als Strehlow* (zie bijlage pag. 33)

28

HOOFDSTUK

VII

Conclusies.
De eerste conclusie, is dat land, cultuur en kunst bij de Aborigines een naadloze eenheid, een
drie-eenheid vormen. Dit is, naar ik hoop, duidelijk geworden.
De tweede conclusie is dat de aboriginal culturen van een andere orde zijn dan onze EuropeesWesterse culturen. Ze gaan ons begrip te boven, beter gezegd te buiten. Dit behoeft wél nog
enige uitleg. Die uitleg gebeurt met “hulpbegrippen”uit de plantensystematiek:
1. Men kan Nederlandse en Vlaamse cultuur verschillende cultuurvariëteiten noemen.
2. Men kan Nederlandse, Duitse, Deense, Zweedse, enz., culturen verschillende
cultuursoorten noemen.
3. Men kan evenzo Angel-Saksische culturen, Slavische culturen, Romaanse culturen,
onderscheiden als culturen van verschillende genera, geslachten.
4. Voortgaand kan men Europees-Westerse culturen, Chinese culturen, de verdwenen
culturen van de Inca’s en Azteken, culturen noemen van verschillende families. Ze zijn
te definiëren als culturen uitgaand van de Agricultuur, Landbouw en Veehouderij.
5. Nog verdergaand, doch dit gaat haast onze krachten te boven, kan men onderscheiden:
De orde van jagers/vissers zoals Eskimo’s of Inuit.
De orde van Landbouw/Veeteelt, Agricultuur volken die in aantal en macht thans allen
en alles overheersen, zoals Europeanen, Chinezen, enz.
De orde van de Vuurlandzorgers/Aborigines, enz.
De culturen van de Aborigines zijn van een andere orde, ook als men teruggaat in de millennia
van de tijd. Eigenlijk past het begrip “cultuur”niet bij hen, het komt namelijk uit ónze cultuur,
zoals in de begrippenlijst en elders duidelijk is uiteengezet.
-

De eerste Europeanen van overzee, die alléén maar Europeaan waren en niet allereerst
mens, hadden geen enkel begrip voor nomadisme en vuurlandzorg. Zij zagen de
Aborigines niet als medemensen, sterker nog ze zagen hen helemaal niet of hoogstens
als door niemandsland (terra nullius) dolende, bezitloze, pyromane half-mensen.
(Voor nomadische veehouders, zoals de Afrikaanse Fulani en Mas’ai of zoals de Lappen in het hoge noorden
van Scandinavië, konden de uit de Agricultuur (landbouw, veeteelt) stammende Europeanen vaak eerder nog
enig begrip opbrengen dan voor de Aborigines.)

-

De Europese Christenen, die vervolgens kwamen, en die alléén maar Christen waren
en niet allereerst mens, konden slechts, goedschiks of kwaadschiks, bekéren. Ze
ontdekten de hun vreemde religie van de inheemsen niet, ze zagen slechts heidenen.
De Europese kunstkenner van onze eigen tijd, die alléén maar kunstkenner is en niet
allereerst mens, ziet de aboriginal kunst niet. Deze kunst is immers van een andere orde.

Om die reden staat er “homines sapientes” als sleutelwoord op de voorpagina. Om dezelfde
reden begint dit geschrift met een uitspraak van een groot schilder, Walter Battiss, die
zich zijn hele leven in de kunst van de Boesmans/Bosjesmannen, (nomaden, jagersvoedselvergaarders) heeft verdiept.
Voor de derde conclusie dienen wij te kijken in de spiegel van ons eigen Europese verleden.
-a
-b
-c

Dan wordt duidelijk dat we vanuit onze eigen zelfgemaakte leefomgeving de heilige
aboriginal “verbondenheid met land en natuur” onmogelijk kunnen verstaan.
Dan kijken we vreemd aan tegen aboriginal religievormen die per verwantschapsgroep
variëren en die geen universele geldigheid beogen.
Dan zien we dat cultuur en kunst bij de Aborigines nooit een minderheidsaangelegenheid
zijn zoals in onze non-egalitaire Europese wereld.
De punten 3a, 3b, 3c betreffen aboriginal cultuurdimensies, waarin de Europees-Westerse cultuur
ten achter blijft.
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Hoe gaat het verhaal verder in de komende decennia? De schrijver geeft twee scenario’s
ter overweging.
De toekomst; van travel* naar travail*,
eerste scenario
Inheems Australië staat, misschien afgezien van enkele reservaten, in deze eeuw voor de
noodzaak zich een plaats te verwerven in de moderne Australische maatschappij. Enkelen,
zelfbewust en goedgeschoold, -the Third Wave,- slagen daar reeds in en krijgen toenemend
respons van non-Aborigines. Zij hebben de overgang van travel (rondtrekken en samen voedsel
vergaren) naar travail (arbeid, sedentair bestaan en solo de kost verdienen) volbracht.
Zal in deze leefwijze, zo’n bestaan, “land en natuur van Australië” nog leven in de verbeelding
van de inheemsen?
Die vraag is Europees gesteld,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wij bezitten het land niet, het land bezit ons.
Our spirituality is a feeling of oneness, of belonging, an interconnectedness with all that lives
and breathes, even with all that does not live and breathe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Land en natuur zijn voor Aborigines geen object ter observering, zij gevoelen zich er deel van.
Die verhouding tot natuur en omgeving is een gegeven, kan niet weggedacht worden.
“The Third Wave” moge dan sedentair geworden zijn en huizen bewonen, zij leven in de
veranda’s, op de grens van binnen en buiten.
Zal in zo’n bestaan Aboriginal Kunst nog levensvatbaar zijn?
Ook die vraag is Europees gesteld.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Painting is our foundation. The dancing and artwork is our whole life. Our art nourishes the
spirit.enz.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kunst is voor Aborigines een gegeven, geen randverschijnsel.
Een juiste vraag zou zijn: “Hoe zal die kunst eruit zien?”
Die kunst zal minder aanwijsbaar gekenmerkt worden door “land, natuur en inheemse cultuur”.
De essentiële, onuitgesproken vragen echter zijn gericht aan de dominante Europese mens; de
Aborigines blijven gewoon dóórschilderen!
Deze vragen luiden:
- Zal uw respectloze exploitatie van land, water, planten en dieren waarmee wij
inheemsen ons verbonden voelen, waarvoor wij verantwoordelijkheid aanvaarden (we
are the codustians of the land) ooit worden tot beheer en duurzame zorg op lange
termijn?
- Zult u de geestelijke uitspraak in onze kunst, die zozeer op de uwe gaat lijken,
ontdekken en verstaan?
In dat kader een uitspraak van Gordon Bennett:
“Until Australia comes to terms with itself and its fabricated identity based on the false
ethnocentric notion of terra nullius it will only ever be half a nation. I would like to think that my
art can play a role in its growth.”
* Travel en travail zijn etymologisch verwante woorden. Travel voor de nomadische mens is de pendant van travail voor
de sedentaire mens. Vergelijk ook met blz. 20 en blz. 4, Vuurlandzorg versus Agricultuur.
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De toekomst; van travel* naar travail*,
tweede scenario
Ook in dit scenario wordt de overgang van travel (rondtrekken, samen voedselvergaren,
vuurlandzorg) naar travail (arbeid, sedentair bestaan en solo de kost verdienen) massaal
volbracht. Ook hier de vraag: Zal in deze leefwijze land en natuur nog leven in de verbeelding
van de inheemsen?
Aborigines zijn deel van de grond, van de natuur. Maar als nu toch langzamerhand – niet in één
mensenleven, maar wel in een paar generaties – dit basisgegeven afslijt, tot pure formule wordt,
wat dan? Als ook de kunst geen deel meer is van eigen cultuur, wat dan?
Een geweldige hoeveelheid aboriginal craft/kunstnijverheidsproducten in winkels, in
shoppingcentra van vliegvelden, geeft aan dat werkgelegenheidsverschaffing voor de makers
vaak reeds hoofdzaak is geworden.
Nog een stap verder en men loopt de verlangens van de toeristen gehéél achterna.
Dan krijgt men kitsch, producten van onecht, niet eigen, beleven.
Daaraan wordt thans vooral voldaan door zg. “aboriginal” producten uit Azië, maar ook uit
Nederland.
Alice Springs is het standaardvoorbeeld van een kunstnijverheidsmarkt, aangevuld met kitsch
van overzee.
Uit nood, om te overleven, is Aboriginal Art in Europese verschijning op de markt, op de
wereldmarkt gegaan met onvoorstelbaar succes. Dat succes kan, aan de onderkant vergezeld
door kunstnijverheidsproducten, nog lang doorgaan, zolang de eigen cultuur leeft bij de grote
kunstenaars en zolang die cultuur aan de onderkant, in de kunstnijverheid, niet volledig dood is.
- Aan die bovenkant gaat er méér af dan er bij komt, vele kunstenaars zijn oud, of reeds
overleden. Er komen er nog wel bij, maar minder in aantal.
- Aan de onderkant is men bezig zichzelf te herhalen.
Het is zinnig beide scenario’s te overwegen; men trekke echter geen conclusies. Uiteindelijk is
beslissend hoe de massale, blank-Australische bevolking zich in de toekomst gaat opstellen ten
aanzien van de Aborigines. Er zijn tekenen, dat dit tijdperk waarin de inheemsen in eigen land
worden geminacht en gemeden, gaandeweg begint af te lopen. Zie hiervoor hoofdstuk X op blz. 34.
derde scenario
U kunt, geachte lezer, ook zélf een scenario opstellen. Bestel daartoe, als inspitatiebron, het
boek “Aboriginal Voices, contempory Aboriginal Artists, Writers and Performers, Liz Thompson,
J.B. Books Australia, P.O. Box 118, Marleston, S.A. 5033 ISBN 1-876622-04-0, 176 blz. Meer
dan dertig hedendaagse aboriginal schrijvers, schilders, pottenbakkers, musici, dansers,
auteurs en vertellers bieden u denkstof aan.
Hierbij uit dit boek, een illustratie van de schilder Les Griggs.

Nightime dreaming LES GRIGGS
Nigh betekent na (na aan het hart)

Op blz. 37, in de bijlagen, vindt men enkele passages uit dit boek, die de geestelijke veerkracht
van de Aborigines illustreren.
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HOOFDSTUK IX
Musea, Literatuur, Reizen
A.) Op grond van het voorgaande kan de lezer nagaan of hij/zij zich al of niet in Aboriginal
cultuur en kunst wil gaan verdiepen. Betrokkenheid bij (eigentijdse) cultuur en kunst is
een eerste voorwaarde. Een tweede voorwaarde is tijd en bereidheid tot inspanningen.
Deze brochure spreekt van “ander land, andere cultuur, andere kunst”, slechts te verstaan
vanuit “eigen land, eigen cultuur, eigen kunst”. Dat wil zeggen dat een voor ieder passende
literatuurlijst niet te geven is. Daarom slechts een paar suggesties:
1. Bezoek het museum voor Aboriginal Art, Oude Gracht 176, Utrecht. Tel. 030-2380100,
www.aamu.nl Neem tijd voor videopresentaties, documentatie en museumshop.
2. Bestudeer het boek ARATJARA, 376 blz, met weergave van alle kunstwerken uit de
wereldtentoonstelling ARATJARA 1993-1994, op Europa toegesneden.
Deze catalogus tevens studieboek is niet te overtreffen:
- Leidende aboriginal kunstenaars zijn zelf aan het woord, zijn zelf door hun kunst in
tentoonstelling en boek aanwezig.
- De coördinator, kunstenaar-curator, Bernhard Lüthi is een Zwitser, continentaalEuropeaan, die niet door een overdosis positivisme en pragmatisme aan de
geestkracht, esprit, van de gezamenlijk deelnemende schilders-exposanten voorbijgaat.
Hij weet die te coördineren en door een inleidend artikel bij de lezende Europeanen te
introduceren.
- Het boek geeft een goed ingedeeld overzicht van het geheel der aboriginal
schilderkunst. Het heeft één nadeel, het wordt elk jaar één jaar ouder; aanvulling over
de periode 1993-heden is nodig. ARATJARA is zowel in het Engels als in het Duits
verkrijgbaar Kunst der ersten Australier, ISBN 3-926154-16-0.
3. De reeds genoemde aanvulling kan goed gegeven worden door het volgende boek:
Contemporary Aboriginal Art: A guide to the rebirth of an ancient culture, Susan Mc
Culloch, 240 blz., 2001. ISBN 1-86448-631-7, Allen and Unwin.
4. Voor de verhouding Europese-Aboriginal Kunst leze men:
Australian Art, Oxford History of Art, Andrew Sayers, Oxford University Press, 257
blz, 2001. ISBN 0-19-284241-5. This comprehensive survey uniquely covers both,
Australian Art and that of European Australians, providing a revealing examination of the
interaction between the two.
5. Voor degenen die Australië wensen te bezoeken:
Aboriginal Australia, guide to indigenous Australia, 448 blz. Lonely Planet, reisgids.
Informatie door Aborigines, ISBN 1-86450-114-6.
Uit de zee van literatuur worden thans nog enkele boeken vermeld, die wellicht kunnen
bijdragen de inheemse cultuur en kunst in een juist perspectief te zien:
- De clan van de wilde honing, spirituele rijkdom van de Aborigines, Ad Borsboom, ISBN
905831040X
- Bush Food, voedsel en geneeskrachtige kruiden van de aboriginals, Könemann, 256
blz., ISBN 3-8290-2193-3. Nederlandstalig, uitstekend geïllustreerd.
- Aboriginal Australia, edited by Colin Bourke, Eleanor Bourke and Bill Edwards. An
Introductory reader in Aboriginal studies, reprinted 1998, 293 blz., ISBN 0 7022-3051-0.
Over het aboriginal bestaan in een door blanken gedomineerde omgeving.
- Aboriginal Culture today, Anna Rutherford, 306 blz,Dangaroo Press, ISBN 1-871049 55 5
- Zwaarden, paarden en ziektekiemen, Jared Diamond, het spectrum 2000. 464 blz,
NUGI 641 ISBN 90 274 71606. Dit boek bericht niet over Australische Aborigines, maar
laat niet-Europeanen naar de Europese wereld kijken.
- The Oxford Companion, Aboriginal Art and Culture. Kleinert end Neale, 758 blz., zeer
gecomprimeerd.2000. Encyclopaedische opzet, project van ruim 200 medewerkers.
ISBN 0 19-550649-9. Dit boek maakt duidelijk hoe ongelooflijk omvattend de inheemse
cultuur- en kunstuitingen zijn.
- Fire, a brief history, Stephen J. Pyne ISBN 0-7141-2762-0
Inside Black Australia, an anthology of aboriginal poetry, edited by Kevin Gilbert, 213 blz,
Penguin Books, ISBN 0-14-011126-3
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Musea, Literatuur, Reizen
B.) Na het voorgaande, thans een opmerking voor vrijbuiters, die zelf op zoek willen gaan naar
de waarheid.
Aboriginal cultuur en kunst in al haar uitingen van schilderkunst tot dans, muziek, theater en
literatuur kan uiteraard het beste in Australië zèlf bestudeerd en ervaren worden. Daar zijn ook
de inheemsen, hun land en hun cultuur nog te vinden waaruit al deze kunstvormen voortkomen.
Er is een tweede reden, wat de beeldende kunst betreft, om aan Australie te denken.
In de grote kunstmusea en galeries, van de hoofdsteden Canberra, Sydney, Melbourne,
Brisbane, Adelaide, Perth en Darwin vindt men bijna altijd zalen waar meesterwerken uit de
Aboriginal Art hangen temidden van Europees-Westerse meesterwerken.
Zulk een confrontatie zou in de Nederlandse situatie geforceerd aandoen, maar in de
Australische context is die volkomen logisch.
Welnu, de aboriginal werken zijn echt lang niet altijd de mooiste, de meest pictorale, of wat men
maar wil, maar menigmaal, wellicht zelfs bijna altijd, de sterkste, de meest overtuigende. (zie
ook pag. 43) Men moet er de tijd voor nemen, veel reizen en zich goed voorbereiden, doch zo’n
vaststelling, zo’n ervaring is onvergetelijk.
Er zijn dus twee wegen om Aboriginal Art wezenlijk te leren kennen:
1.Naar het Aboriginal Art Museum in Utrecht gaan, een paar jaar aldaar de wisselende
tentoonstellingen bezoeken, studeren, en dàn (niet eerder!):
2. De grote oversteek naar Australië maken. Wie dat onderneemt zal Gladys Corunna kunnen
nazeggen: ABORIGINAL ART VOEDT DE GEEST (zie blz. 25, OUR ART)
____________________________________________________________________________
Onder A.) en B.) is aangegeven, hoe men de Aborigines kan leren kennen. Verreweg de beste manier om hen te leren
kennen is vóórgeleefd door Strehlow:

THEODOR GEORGE HENRY STREHLOW - De jonge Strehlow temidden van zijn Aranda* speelmaatjes.
* De “Broer” van L. (zie opdracht op de binnenkant van de voorpagina) is eveneens een Aranda. Na gezamenlijke
symbolische voedselvergaring en jacht in een zelfbedieningswinkel, leidde hij schrijver in tot zijn totem.
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HOOFDSTUK X
Laus curiositatis,lof der nieuwsgierigheid.
Curiositas,weetgierigheid,nieuwsgierigheid is vereist om zo’n heel andere cultuur,als die van de
Aborigines,te leren kennen en waarderen. Daaraan mankeert het in Australië om reeds eerder
genoemde redenen.
In geschiedenisonderwijs van de basisschool tot aboriginal-afdeling van de universiteit en
in informeel onderwijs,in bibliotheken en musea,deels ook via T.V.,radio en pers wordt er
toenemende aandacht besteed aan de inheemse cultuur.
Maar de huidige doorsnee-Australiër gaat geheel op in de economisch-technologischorganisatorische vooruitgang van zijn democratisch geordende maatschappij en ook -meer
persoonlijk-richt zijn interesse zich enkel op inkomen,gezin,woning,werk,en eventueel sport.
Culturele, geestelijke, kunstzinnige thematiek ligt-méér dan men zich in Nederland en Europa
kan voorstellen-buiten het gezichtsveld van de hedendaagse Mr. and Mrs. Everyone.Veel
blanke Australiërs willen letterlijk niets weten van inheemsen,stellen zich louter afstandelijk op.
Die uitwerking is tweeledig:
– Deze categorie heeft er geen notie van dat de huidige Aborigine verlangt erkend te worden
als mens,als lid van de family of man.Die inheemse verlangt ook dat zijn cultuur wordt
gerespecteerd en al evenzeer het Land,waarvan hij van oudsher de Hoeder was.
– Deze categorie heeft evenmin oog voor de “outcastproblematiek” van verhoudingswijs veel
ontspoorde en gedegenereerde inheemsen,vervreemd van eigen cultuur,geweerd uit de door
Blanken gedomineerde maatschappij. (Ter toelichting in enkele trefwoorden:”Onder Aborigines
is proportioneel het aantal drugsverslaafden,gelegenheidsdieven,passief rondhangende
werklozen,méér dan tien maal hoger dan onder Blanken!)
Pas op lange duur mag men massale omslag in blanke orientering verwachten. Dàt die omslag
eraan komt is zeker, de vóórtekenen zijn te bespeuren. Men denke slechts aan het, in T.V. en
pers waargenomen, zeer hoge percentage Blanken in de aboriginal protestmarsen der laatste
jaren in Sydney en Melbourne. 0ok de blanke mens van Australië is tenslotte homo “sapiens”,
d.w.z. “niet alleen levend bij welvaartsjacht”.
Het is om die reden dat schrijver weigert de toekomst van de Aborigines, (met hun
“landcultuurkunst”), hopeloos in te zien.
Die-nog-geen half-millioen-inheemsen, zwart van buiten of alleen zwart van binnen,hebben de
wereld iets te bieden waarop niet alleen een ambassadeur, kunstkenner of intellectueel,maar
waarop alle Australiërs zonder uitzondering trots kunnen zijn.*
										

R.L. 2009

NASCHRIFT
Dit bestaat uit vijf suggesties:
– Vergeet niet blz.l te lezen.
– Lees de bijlagen;voor de geinteresseerde bevatten ze belangrijke informatie.
– Noteer eventueel website www.aboriginal-landcultuurkunst.nl en telefonisch informatienummer
van de schrijver +31(0)55-3231702. Men kan het boek overal ter wereld vrijelijk downloaden.
– Tenslotte: neem van “kaft tot kaft” alle aboriginal uitspraken, gedichten,
kunstwerkafbeeldingen door, als u nog twijfelt aan de hoge kwaliteiten van de inheemsAustralische cultuur. De recente, onvolprezen, Amerikaanse catalogus Dreaming Their Way,
Australian Aboriginal Woman Painters, ISBN 1 85759 442 8, National Museum of Woman in
the Arts, Washington, 160 blz, 35 Euro, maakt een eind aan alle twijfel.
– Na lezing van dit boekje kan men op internet met hulp van wikipedia uitgebreide informatie
over de Aborigines vergaren.

*De lezer vergelijke deze laatste regels met een recente inheemse uitspraak in de Ridderzaal, den Haag.
Zie achter- omslag.

34

BIJLAGEN
Deze bijlage verduidelijkt het aboriginal gezegde “wij zijn van het land en het land is van ons”.
Een fragment uit een artikel van Haro Hielkema, woensdag 5 oktober 2005 in het dagblad
Trouw (woensdaggids blz. 9) ter gelegenheid van de Tentoonstelling “Australië, het land en de
mensen” in het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden.

Door Haro Hielkema
---------------------------Tijdens een expeditie naar cenbetekenis. Elke ceremonie, elk
traal Australië in 1931 ontlied en elke afbeelding verwijst
moette de antropoloog Norman
naar deze plekken, die gemaakt
Tindale een jongen van een jaar
zijn door de voorouderlijke
of vijftien, Pariparu. De aborigiwezens. Als aboriginal kunstenaars
nal had net de initiatieriten van
‘het land zingen’, dan zingen zij
zijn stam ondergaan en maakte zich
de plekken waar voorouders het
op voor zijn eerste ‘Grande Tour’
scheppingsdrama opvoerden, waar
door het land van zijn volk.
hun eigen ‘groep’leefden en leven.
Een jaar later kwam Tindale de
Dat is geen eenvoudig verhaal.
jongen weer tegen – een paar
Daarvoor moet je weten dat de
honderd kilometer verderop. Hij
aboriginals 50.000 jaar geleden
vroeg Pariparu waar hij op zijn
met kleine bootjes* de gevaarlijke
grote reis geweest was. De abozeestraat met de Indonesische
riginal somde zonder haperen een
archipel overstaken en in dat
lijst op van 338 plaatsnamen. Ze
immense continent een diepgaande
zaten onuitwisbaar in zijn geheugen
kennis van de woestijnen, berggegrift. Ze bestreken een gebied zo
hellingen en regenwouden hebben
groot als Nederland en België bij
opgedaan. Hun wereldbeschouwing
elkaar. “Pariparu vertelde Tindale
werd een systeem van cultuur en
niet zomaar waar hij geweest was,
religie waarin de identiteit van
daar had hij een reden voor”, zegt
elk mens nauw verbonden is met
Philip Jones, curator van het
land en voorouders. (...)
Australian Museum uit Adelaide.
“Het waren stuk voor stuk plaatsen
die verbonden waren met zijn voorouders. Hij tekende een ‘mental map’
van wat tot zijn volk behoorde.”
Het verhaal van Pariparu geeft volgens
Jones aan hoe complex de cultuur
van de aboriginals in elkaar steekt.
In de wereldbeschouwing van Australië’s
oorspronkelijke bevolking heeft elk
karakteristiek onderdeel van het
landschap een mythologische

Uit: Trouw 05-10-2005

*bootjes--meer waarschijnlijk:geimproviseerde vlotten.
In een tijdperk van veel lager zeewaterstanden heeft homo sapiens, al eiland-hoppend in riskante oversteektochten
vanuit Azië,in de loop van eeuwen Australië (toevallig) bereikt.Cumuluswolken,van heel ver zichtbaar,(tekens van
land,voedsel en wild) lokten deze homo sapiens telkens weer tot riskante overtocht,als voedsel en wild ter plekke
schaars werden.
Pas (een paar) duizend jaar geleden was er echt sprake van. bootjes, prauwen,enz.Te denken aan de Austronesiërs
(thans Polynesiërs, Micronesiërs, Indonesiërs genaamd) de grootste zeevaarders aller tijden,die voeren naar
Madagascar in het Westen,naar Nieuw-Zeeland (Maori) in het Zuiden,en naar Paaseiland,nabij Zuid-Amerika,in het
Oosten.
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Deze bijlage verhaalt wat Blank Australië –bijna en bloc- verzwijgt en wat Blank Nederland
soms liever niet opmerkt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fair Skin – Black Soul

Guardian Weekly September 14-20-2000

Freeman did the same
Whitefella, you’re not listening,			
I am not like you			 after victories at the world
we are worlds apart			 championships in 1997 and
with little in common. 			 1999, and plans to do it
You look in wonder			 again if she wins in Sydney.
at my fair skin				 Some activists, however,
and think, AH he’s one of us.		 have urged her to make
Wrong again.				 an even greater stand by
‘boycotting the Games in
You judge me on pigmentation
protest at the treatment of
and not my inner being
For despite my fairness			 her race. “Boycotts don’t
I am black,				 work - it would be giving
I am a Murri				 out negative signals,” she
responds. “I’d much rather be
from the Kunja Nation.
seen as a young indigenous
I am proud – spiritual
woman making the most of
and I resent the fact
the opportunities of today. If
you think I am white.
you take running away
I didn’t rape the land,
from me, you’re
the women.
taking away
I didn’t ask
a huge part
to be left pale of skin.
of my life.
But now I DEMAND
People
my cultural respect.
say we
Whitefella, this is your doing,
should be
not mine.
You have the problem,
not me.
You can only think
in one dimensional terms.
You see but don’t feel,
and whitefella you’re wrong.
I am black.
I am a Murri
from the Kunja nation.
And I stand proud.
		

protesting for white people
taking indigenous lives away.
Why turn around and do the
same to one of our own?
Everyone deserves to be
free:’
Freeman’s family was
among the victims of the
“stolen generation”. :From
1910 until well into the 60s
the Australian government
removed thousands of
Aboriginal children from their
parents and placed them with
white families to enforce their
assimilation.
“My grandmother was taken
away from her mother
because she had fair
skin,” Freeman
explains. She didn’t
know her birthday,
so we didn’t even
know how old she
was when she
died. You have to
understand that when
a government is so
insensitive to issues which
are so close to people’s
hearts, that have affected
so many lives for the
worse, people get
really angry and
emotional.

BURRAGA GUTYA

Golden girl: Cathy Freeman carries a nation’s hopes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oodgeroo (Kath walker) – Noonuccal volk:
Whites look at me and say:
Look, you’re not a full blood, you’re half white.
And I’ll say: The reason for that is that our great great grandmothers were raped by whites.
We’re not responsible for that white blood, the white man forced it upon us.
And that stops the argument.
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Lin Onus • Mudrooroo Narogin • Les Griggs • Mandawuy Yunupingue • Karen Casey • Banduk Marika • Pansy Napangati

Deze bijlage levert “fragmentarisch” het bewijs van de geestelijke vitaliteit der huidige aboriginal
avant-garde.Passages uit het boek “Aboriginal Voices”,ISBN 1-876622-04-0,
(zie blz.31,derde scenario)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– We’ve only had twenty-four years since we were recognised as citizens and given the vote;we
are the first and maybe the second generation of people now who have the knowledge and
the freedom to really express ourselves.Slowly,I think,we will get to the stage where we’re
getting less and less negative and more and more positive. We don’t need sympathy,we need
understanding.
– If you show them the positive side of Aboriginal people,then that’s when you change their
thinking.And that’s where schools come in.
If European kids are fascinated by the Aboriginal topics they’re taught at school,then they’ll
be making the Aboriginal kids proud. It makes so much more sense for our schools to use
traditional Aboriginal material--all kids in Australia are familiar with the kangaroo and the
emu,so why are they listening to stories like “Jack and Jill went up the hill”and”Humpty
Dumpty sat on the wall”?
– We’re educated to act like robots,to use computers,to drive machines ...and because of
that we live such terrible spiritually defunct and culturally defunct lives and that’s why I say
Aboriginal art has such a value to give,why it’s a gift to the world.We in Australia still have the
Dreamtime-spirit which pervades the psyche.
– White youth in Australia haven’t anything except surfing,they are very non-culture.It’s very thin
the Australian culture...
You can’t really base life on just a material level,yet it is happening not only to youth
but to mature human beings as well.All they have is work,children,the home,material
possessions,nothing else.
– It’s beginning to become less and less a bad thing to be an Aboriginal person.Aboriginal
people are starting to stand up and be counted,and the more that do stand up,the more
chance we’ve got of getting what we’re after: self-determination and economic independence.
– I talk to all children,colour doesn’t mean a damn thing to me ...
Some little children come in and say”But God made the world”.And I say “Yes,according to
your religion,yes,God did;but according to my spiritual beliefs my rainbowserpent made these
things”.So we don’t have any arguments over that either;they understand:religion is their way,
spiritualism is our way.They understand.
– Had they bothered to study the culture that wás there they would have discovered that it was
a highly developed and sophisticated culture,that this culture had developed to the highest
level that it could have,given there were no crops,foods or animals available for domesticating
for an agricultural society to develop. Agriculture is the basis for European culture,it implies
you’re static and that you can start collecting information -and keeping it in one spot..
But the Aboriginal people had to carry their information about the land all around with them,so
consequently they had stories and dances to transmit instead...
These notions of Aboriginal culture and other indigenous cultures around the world as
primitive are due to the idea of progress and of modernism.Modernism started in the
eighteenth century with the so called Enlightenment.
– I would like to see,first and foremost the development of Koorie entrepreneurs,at least a level
of Aboriginal curatorial control. The direction of Aboriginal art is still being determined by nonAboriginal experts.There’s really only the one Aboriginal curator in Australia-John Mundine
at Ramingining.If we’re really going to have any sort of degree of self-determination then we
have to develop a level of expertise and try and get people into these positions, so that they
can be arbiters of .......

Thancoupie • Oodgeroo Noonuccal • Andrew Spencer Japaljarri • Jimmy Chi • Dong Abbott • Delphine Geia • Gordon B
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Deze bijlage laat zien hoe jonge inheemsen met hun land bezig zijn.

Hierbij een ingezonden stuk van jonge
Inheemsen in the Australian 2003.
We are the custodians of the land
Wij zijn de hoeders van het land

We are students in years 4-7 at Raukkan
Aboriginal School. Raukkan is on the banks
of Lake Alexandrina, near the mouth of the
Murray river. We are Ngarrindjeri people
and this has been our land for thousands
of years…

… We want everyone to look after the Murray
to get it clean again. We want the river to be
clean for our children, like it was for our
great-grandparents.

Het is de moeite waard de tekst te
ontcijferen.

In alle Aboriginal culturen staat het territoor “my country” voorop, in bovenstaand artikel evenzeer als in de werken van
schilderes E.K.K. blz. 19.
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Deze bijlage is bedoeld voor senioren, die de koloniale vooroorlogse tijd nog hebben beleefd.

EEN NEDERLANDS DICHTER AAN HET WOORD
HENDRIK MARSMAN 1939
DE ZEE
,, Wie schrijft, schrijv’ in den geest van deze zee
of schrijve niet; hier ligt het maansteenrif
dat stand houdt als de vloed ons overvalt
en de cultuur gelijk Atlantis zinkt;
hier alleen scheert de wiekslag van het licht
de kim van het drievoudig continent
dat aan ons lied den blanken weerschijn schenkt
van zacht ivoor en koolzwart ebbenhout,
en in den dronk den geur der rozen mengt
met de extasen van den wingerdrank.
hier golft de nacht van ’t dionysisch schip
dat van de Zuilen naar den Hellespont
en van Damascus naar den Etna zwierf;
hier de fontein die naar het zenith sprong
en regenbogen naar de kusten wierp
van de moskee, de tempel en het kruis.
hier heeft het hart de hooge stem gehoord
waardoor Odysseus zich bekoren liet
en ’t woord dat Solon te Athene sprak;
en in de branding dezer kusten brak
de trots van Rome en van Babylon.
zoolang de europeesche wereld leeft
en, bloedend, droomt den roekeloozen droom
waarin het kruishout als een wijnstok rankt,
ruischt hiér de bron, zweeft boven déze zee
het lichten van den creatieven geest.”
Wie schrijft, schrijv’ in de geest van deze zee, of schrijve niet;
De zee -Middellandsche zee-, waar de bron der creativiteit ruischt.
In 1939 koloniseert en beheerst Europa de hele wereld, het laatste vrije land Abessinië is zojuist
in Italiaanse handen gevallen. Alleen “het gele gevaar”dreigt nog, en interne strijd (1939-1945).
Vanuit de vooroorlogse tijdgeest is dit gedicht groots en visionair. De mens is hier de
Europeesche mensch. Vanuit de huidige tijdgeest is dit gedicht passé.
Tempora mutantur et nos in illis. De tijden veranderen en wij temidden dezer tijden, in deze tijden.
Ter nadere gedachtebepaling:
– Wat Rudi Fuchs zich in 1982 (zie voetnoot blz. 26) nog kon permitteren, dat is thans, een
kwart eeuw later, ondenkbaar geworden.
– Wat Blank Australië thans doet-de creativiteit der Aborigines ontkennen of negeren-dat kan
men zich over een kwart eeuw nauwelijks nog permitteren en dat zal over een halve eeuw
beslist ondenkbaar zijn geworden. (zie ook Hoofdstuk X en Richard Walley op de achterzijde)
Wie nog denkt dat de bron der creativiteit aan Europeanen is voorbehouden, zoekt geen toegang tot Aboriginal Cultuur
en Kunst, en zal die dus ook niet vinden.
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Deze bijlage komt uit het schetsboek van echtgenote Leida Ensink, schilderes.

Deze schets is gemaakt in 1995 temidden van de collectie aboriginal kunst van de historische
afdeling van het South-Australian Museum te Adelaide.
Diezelfde historische afdeling is thans uitgegroeid tot een uitgebreid, niet te evenaren, voorlichtingscentrum over
aboriginal Australië.
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Evaluation (www.aboriginallandcultuurkunst.nl, version 2012)
This publication, as book and on-line entitled ‘Australian Aborigines: different country-different
culture-different art’, is unique in three ways:
1. It illustrates that during the course of thousands of years the Aborigines developed a
distinctive system of food collection. The author calls this (nomadic) ‘fire-land care’ in contrast
to what in many other cultures -including the European- is called (settled) agriculture. The
book also shows that concepts such as ‘land, culture, art’ and ‘religion, time, possession’
have a completely different meaning in these different life situations. (This is described in
detail for the concepts ‘land, culture, art’ included in the title of the book.) According to the
author, an agronomist himself, by identifying and describing the ‘fire-land care’ system the
Aborigines get their own separate place among the many peoples of the world.
2. In its chapters and annexes, this book presents the indigenous elders, children, contemporary
city dwellers, poets, story-tellers, painters and others, all in their own voice. After reading
the text and commentary, the curious reader can go on to discover for him- or herself this
different, great spiritual, indigenous culture. Eight years ago, the author was recognized
by Aborigines as a fellow-Aborigine. Since that time, he has devoted himself to exploring
indigenous thoughts and ideas to contribute to better understanding of the people and their
culture(s).
3. The book is written with a multifaceted, even comprehensive approach. This was achieved as
a result of the many years of experience the agronomist-author had already gained in several
African and Asian countries before he started his studies of the Aborigines at the age of 71.
In addition, in his retirement between 1993 and 2007 the author carried out nine extensive
private study tours to Australia (page 28). Between these study tours the author lectured
to various audiences in the Netherlands, for which he was well qualified as a result of his
long experience in leading and conducting Adult Education courses, and of teaching at the
University of Amsterdam and the Tropical Agriculture College in Deventer. The participants of
the study groups have contributed through their questions to further research in Australia, and
led the author to pay attention to frequent prejudices and misunderstandings.
Two concepts, mentioned in Latin, draw the attention: ‘homo sapiens’ and ‘curiositas’. The first
knows no partitions, the second exceeds divisions between disciplines. Together they reflect the
integral approach of the document.

Comment from the author
Ad page 3. ‘fire-land care’/fire-land management system
Our imaginary ancestors, homines sapientes of many millennia ago achieved in the European part of the world a
different way of survival in nature than the same homines sapientes in the separate part of the world, Australia. Through
chance and curiosity, the European ancestors developed forms of agriculture and animal husbandry based on particular
wild plants and animals. More often, they obtained the plants (crops) and animals (cattle) from Asian neighbouring
people. The Australian ancestors had no plants or wild animals suitable for domestication (hence for agriculture and
animal husbandry) on their enormous, isolated island. However, there home sapiens -early on and millennia before his
European colleague- found other effective ways to survive in his particular nature and it was through the help of fire.
Not just any fire, but completely controlled crawling fire, returning every few years. This ‘fire-land care’ system ultimately
created a solid, healthy food- and survival basis for nomadic tribes of Aborigines with each people roaming around in
their own territories.
Ad page 20.
In Australia, therefore, homo sapiens remained dependent on collecting food from nature while roaming the land.
However, this elementary system of survival evolved over the course of millennia into such a clever, flexible and
sustainable system that a stable and varied supply of food was achieved in spite of the unpredictable Australian climate
and even in the desert-like parts of the country. This approach to survival gave rise to a great spiritual culture.
The three main components of this system are as follows:
- A huge, contiguous network of tracks, their density linked to the supply of food, over the entire 240 roaming territories
of the continent.
- Carefully passing on from each generation to the next the knowledge and skills attained on the roaming tracks; an
older Aborigine always had “a mental road map, a baedeker and a vade-mecum” in his mind.
- The periodic, systematic ‘fire-land care’ through which they got an ever finer network, food gathering and hunting
became more effective, and the food supply (i.e. flora and fauna) was affected in the desired direction.
The system requires that everyone, both small and grown-up, can walk well. Aboriginal women continue to nurse their
babies for years and the resulting spreading of births implies that never more than one child had to be carried on the
back. Famine because of population growth was so also avoided.
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indigenous quotations
(page 7)
“Burn grass time”						
This is the time we burn our country.
It is part of our responsibility
In looking after our country.
If you don’t look after country
Country won’t look after you.
(page 13)
Dr. Irene Watson:
From an indigenous perspective art is an integral part of our culture, for it is not seen as being separate. The
commercialisation of indigenous art has brought to us another way of viewing art. However, from an indigenous
perspective, art is culture, it is law, it is Dreaming, it is land, and it is also who we are. It is part of the whole circle of
indigenous being...
(page 37)
“Aboriginal voices”
Had they bothered to study the culture that was there they would have discovered that it was a highly developed and
sophisticated culture, that this culture had developed to the highest level that it could have, given there were no crops,
foods or animals available for domesticating for an agricultural society to develop. Agriculture is the basis for European
culture, it implies you’re static and that you can start collecting information -and keeping it in one spot…
But the Aboriginal people had to carry their information about the land all around with them, so consequently they had
stories and dances to transmit instead…
These notations of Aboriginal culture and other indigenous cultures around the world as primitive are due to the idea of
progress and of modernism...

*

June 2008

March 2008

tempora mutantur et nos in illis *
**transcultural experience and evolutionary thinking - “helpmates” to author and reader.

Further publications
The reader, who read from front to back of the book all quotes, stories, poems, clippings from
newspapers, etc, and looked at the many illustrations of art and maps, realizes that (s)he came
in contact with an autonomous, strong culture. This reader will need a complete translation of
the book; however, after 14 years, the author stops with it. But he’ll make sure that the book will
remain available on the internet for many more years.
Moreover, times are changing and we with it. This book will not remain an isolated event; in the
course of coming (decades of) years one should expect further publications like this one.
Ir. Rik Lugtmeijer
T +31 (0)55-3231702
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Deze bijlage illustreert de belangrijke plaats die Aboriginal Art in Australië inneemt.
Voorlichtingsfolder voor bezoekers, zoals men thans in alle Australische kunstmusea uitreikt.
Dit exemplaar is van 2001, Perth.

Aboriginal Art
Over the last thirty years Aboriginal art and the status of
Aboriginal artists have experienced a dramatic repositioning. Formerly isolated and ignored by critics and galleries,
Aboriginal art and artists are now firmly located at the
centre of the contemporary Australian art scene. It has
been during this important period of change that the
holdings of Aboriginal art within the State Art Collection
have been developed. This recognition of Aboriginal art
and the growing understanding of its wider cultural
significance has not, however, been achieved without
vigorous agitation for social and political change. The
change has in no small measure been influenced by
Aboriginal artists themselves often taking a determined
and leading role in the process.
In its diversity, Aboriginal art expresses both the distinctiveness of the individual voice and the many regional
traditions from across the Australian continent, At the
same time there exists a fundamental communality,
expressed through an emphasis on the connection
between the land and its people and the deep spiritual
bond at the core of this relationship.
The art of Arnhemland, with its unbroken connections to
ancient ceremonies and materials, presents one such
thread of continuity. Its figurative traditions stretch back
in an unbroken line to images many thousands of years
old, painted onto the faces of rock outcrops and caves.
In recent years, successive generations have refined and
handed down these traditions.
The relationship between cultural continuity and change
is central to the understanding of the paintings of the
Papunya artists, whose earliest works, produced in1971-72,
challenged anthropological interpretations of
Aboriginal art. These small paintings, with their vivid
dotting, enigmatic traditional symbols and narratives linking
landscape and mythology, were fundamental in launching
a shift in the public perception of the work of Aboriginal
artists.
The paintings expressed a strong but at the time littleknown art tradition that had existed in ceremonial form for
thousands of years in the isolated region of the Central

Art Gallery of Western Australia
Desert. In the 1980’s, when canvases became larger and
numbers of new community artists’cooperatives started
producing their own variations, individual artists such as
Emily Kame Kngwarreye and Abie Jangala achieved wide
admiration for their highly original treatment of colour
and composition.
The small painted boards of Paddy Tjamitji and the
canvases of Rover Thomas reflected a similar desire
on the part of Kimberly Aboriginal artists to extend
aesthetic boundaries. But these artists remained centrally
concerned to maintain the essence of spirituality and
cultural identity inherent in their relationship with
landscapes of their country. Jimmy Pike also captured
the multi-layered flavours of the region with dramatic
and complex colour compositions in his re-exploration
of the isolated regions of the Great Sandy Desert.
In the light of the 1960’s Aboriginal Land Rights
Movement and the universal political enfranchisement of
all Aboriginal people finally achieved in 1967, a separate
generation of artists from urban centres and country
areas emerged to add a further dimension to Aboriginal
art. Adelaide artst Trevor Nickolls stands as a central
figure of this generation, not only in his rejection of the
fashions of the day taught to him at art school, but in his
tenacious search for an expression that combined
engagement with deeply rooted social issues and a
contemporary aesthetic idiom.
By the 1980’s many other Aboriginal artists, mostly
educated in tertiary art schools, had contributed to many
themes, stylistic concerns and critical theories of
contemporary art in Australia. Among these are Lin Onus
Sally Morgan, Judy Watson, Fiona Foley, Gordon Bennet
and Julie Dowling.From their individual personal
journeys, these artists share, with a growing viewing
public, issues central to Australian society and culture.
Today, in its totality, Aboriginal art projects an exuberant
and confident character, vital to the present face of
Australian art and culture. It also maintains its living
links with a heritage of great spiritual strength and
complexity.
Michael O’Ferral

Zeven van de elf door O’Ferral vermelde kunstenaars werden reeds eerder genoemd in de Hoofdstukken II. IV en VIII.

Robert Campbell 1992
As an Aboriginal man it is important for me to pass on my culture to our youth both black and white.
Our children are our future. I want to tell my stories; So we can have a better future for all
Australians.

Deze studie voert naar een geheel andere wereld, die van de Australische Aborigines.
Het is een geconcentreerd geschreven verhaal. De componenten van dit verhaal zijn:
1. het basisverhaal zelf
De oeroude autonome aboriginal cultuurgeschiedenis, thans nog te bespeuren in Australië.
Deze grandioze geschiedenis van de drie-eenheid van “land, cultuur en kunst” begint bij de
eerste vuurlandzorg tientallen millennia geleden.
2. de catastrofe/het abrupte einde
De in bovengenoemd tijdkader recente Europese invasie (Cook, 1788 n.C.) gevolgd door
genocide en whitewash van het hele aboriginal continent..
Rond 1930 hadden naar toenmalige verwachting, alle Aborigines moeten uitsterven, maar dat
is niet gebeurd. Vier decennia later is zowaar een rebirth, een wedergeboorte van aboriginal
cultuur begonnen. Deze is voor de hele wereld zichtbaar in wat thans genoemd wordt
“contemporary aboriginal art”, Aboriginal cultuuruitingen van allure in Europees-Westerse
presentatie.
3. documentatie, bewijsmateriaal van de kwaliteiten van de huidige, resterende aboriginal
culturen.
Tekens van die grootse culturen vindt men anno 2008 in contemporary aboriginal art,
zichtbaar in vele grote kunstmusea over de hele wereld. Maar natuurlijk vindt men die ook in
hedendaagse aboriginal uitspraken, opmerkingen, in aboriginal verhalen, dans, muziek, enz. In
dit geschrift heeft de schrijver een selectie van inheemse gedichten opgenomen.
4. de Europeaan-Nederlander zelf, voortgekomen uit een heel andere
cultuurgeschiedenis van homo-sapiens, de Europees-Westerse cultuurgeschiedenis.
Zijn (jongste) geschiedenis is “zo geweldig succesrijk” in voortgebrachte aantallen mensen en
in materiële vooruitgang, productie en consumptie, dat deze door zijn eenzijdige welvaartsjacht
geobsedeerde (homo consu)mens zich nauwelijks nog enige andere cultuur kan voorstellen.
(Zal de in aantocht zijnde “Econoshock” (crisis Wereldeconomie, opkomst v.h. Oosten, einde fossiele brandstoffen,
I.C.T. ommekeer, Wereldbevolkingsgroei, “Milieu/Klimaat problematiek”) een Europees-Westerse mens voortbrengen
met nieuwsgierigheid naar andere levensstijlen en andere culturen?)

Door deze opzet is het boek niet eenvoudig doch geeft het in kort bestek een veelheid van
denkstof. De schrijver haalt zijn (bewijs)materiaal uit heel uiteenlopende disciplines en schrijft in
een bondige stijl, zoals men die bij bèta’s kan vinden.

RICHARD WALLEY, RIDDERZAAL, DEN HAAG, 30-01-2006:
“Nog niet zolang geleden zou ik met u alleen maar over sociale problemen van mijn volk
hebben gesproken.
Nu praten wij over kunst en cultuur. Wij Aborigines maken daarom een opwindende tijd door.”
Richard Walley, statesman, storyteller and custodian of aboriginal indigenous culture, bij de opening van “NederlandAustralié, 1606-2006”, in de Ridderzaal

