
 
 

“Aborigines: de eerste Australiërs” 
Afkomst, cultuur en hedendaagse situatie 

 
 
 
door 

Prof. Dr. A. P. (Ad) Borsboom  
 

Woensdag 16 mei 2018 om 20:00 uur bij De Diepen 
 

 
Na de lezing van Jan Nelissen over het Ketelwald komt in de lezing van 16 mei - inmiddels de 
vijfde in 2018 - een totaal ander thema aan bod. De heer Borsboom neemt u mee naar de 
wereld van de Aborigines. Een intrigerend volk, spiritueel, mystiek en met een lange, 
interessante geschiedenis. 
 
 
 

       
 
       
 
Hijzelf zegt hierover: 
‘De verre voorouders van de hedendaagse Aborigines waren de eerste mensen op aarde die 
een heel nieuw continent koloniseerden. Nog voor de Indianen de beide Amerika's bevolkten, 
en lang voordat er in Europa, Azië en Afrika grote beschavingen opkwamen en weer ten 
onder gingen, hadden de Aborigines Australië al ontdekt. Thans is men ervan overtuigd dat al 
zo'n 70.000 jaar geleden mensen hun eerste voetafdrukken aan de noordkust van Australië 
hebben achtergelaten. Wie waren deze eerste Australiërs en hoe hebben ze het continent, 
omringd door oceanen, bereikt? Hoe hebben ze zich aan zoveel verschillende landschappen 
en klimaten aangepast.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Heeft hun aanwezigheid het landschap, de flora en fauna veranderd? Hoe zag hun economie 
eruit, hoe communiceerden ze, hadden ze religieuze voorstellingen en gebruiken? Wat is hun 
positie in het hedendaagse Australië? 
Ad Borsboom (Radboud Universiteit Nijmegen) zal met behulp van origineel beeldmateriaal 
deze vragen bespreken en aanvullen met actuele beelden en informatie over zijn langdurig 
verblijf bij Aboriginal clans in Arnhem Land, noord Australië.  
 
 
      

            
 
 
 
(Emeritus) hoogleraar Ad Borsboom is cultureel antropoloog en bekleedde aan de Radboud 
Universiteit de leerstoel Pacific Studies. 
Hij is geboren in Kerkrade(1944) en studeerde in Nijmegen. In 1972 vertrok hij naar Australië 
voor een 3-jarig onderzoek naar de spiritualiteit van de Aborigines in het noordelijk deel van 
dit continent. Hij woonde bij de clan van de Wilde Honing. In 1978 promoveerde hij op de 
resultaten van dit onderzoek en in 1997 volgde zijn benoeming tot hoogleraar aan de 
Radboud Universiteit. 
Tot op heden doet hij onderzoek naar de cultuur, het wereldbeeld en de veranderingen in 
Aboriginal Australia. Hij wordt beschouwd als de grote Australië kenner. Hij schreef een 
groot aantal wetenschappelijke publicaties. Zijn boek ‘De Clan van de Wilde Honing’ kende 
drie drukken en een Duitse vertaling. 
Hij ontving de volgende onderscheidingen: Ridder van de Nederlandse Leeuw (2006) en de  
Onderscheiding Ministerie van Onderwijs voor educatieve activiteiten met betrekking tot 
Australië (lezingen, media optreden etc.)  
 
Voor een uitgebreid overzicht van zijn activiteiten, zie zijn website: www.terra-australis.nl 
 
Noteer dus deze datum en kom kijken en luisteren naar dit boeiend verhaal 
 
 

 

De lezing start om 20:00 uur 

Inloop vanaf 19:30 uur 

http://www.terra-australis.nl/

