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Beste lezer, 
 

 

Australië is een uniek en zeer divers land. Aparte diersoorten, het tropische 
noorden, ruige berggebieden en de intrigerende outback, maar ook 
wereldsteden als Sydney en Melbourne en het kleurrijke Great Barrier Reef. 
Het land is enorm uitgestrekt en biedt een grote diversiteit aan 
landschappen. De rijke geschiedenis van het land en de Aboriginals is zowel 
fascinerend als schrijnend tegelijkertijd. Een land bij uitstek om veel verhalen 
over te vertellen! 
 
Dit reisadvies laat u de verschillende kanten van Australië zien; in reisgidsen, 
informatieve boeken, romans, jeugdboeken, DVD’s en handige websites. Met 
dit verhaaladvies willen wij als bibliothecarissen van de Noord Oost 
Brabantse Bibliotheken u een steuntje in de rug geven om een keus te maken 
uit het grote aanbod van onze collectie. 
 
Dit verhaaladvies is gemaakt voor de Kennismakerslezing Liefde voor reizen; 
Australië en Nieuw-Zeeland op 31 mei 2018 door Evi Savelkouls. 
 
Veel lees- en kijkplezier! 
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Informatieve boeken 
 

 

 Australië  
 
Reisgids over Australië met inleidende hoofdstukken over de 
geschiedenis, de bewoners en typische Australische kenmerken 
zoals de liefde voor sport, de eet- en drinkcultuur en de unieke 
flora en fauna. Daarna worden de verschillende deelstaten, 
steden en hun bezienswaardigheden besproken, te beginnen bij 
Sydney en via Canberra, Melbourne naar de overige delen van 
het land, w.o. het Groot Barrièrerif.Met stadsplattegronden en 
regiokaarten 
Achter in het boek een katern met praktische en reisinformatie, 
w.o. overzichten van hotels en hostels per deelstaat (met 
adressen en prijsindicaties).  

 

 

 Leesgids Australië  
 
Leesgids met 22 verhalen en fragmenten, fictie en non-fictie, 
van Australische schrijvers en van reizigers die Australië 
bezochten. Opgenomen zijn fragmenten van de 'grote drie in de 
Australische literatuur': Murray Bail, Peter Carey en Thomas 
Keneally ; van bekende schrijvers als Howard Hughes ('De fatale 
kust', wordt beschouwd als standaardwerk over de Australische 
geschiedenis), Bruce Chatwin, Tim Flannery, David Malouf en 
Richard Flanagan, van aboriginal auteur Sally Morgan, debutante 
Julia Leigh, en van reisverhalenschrijvers als Robyn Davidson, Bill 
Bryson, Roff Smith, Pauline Slot en Dolf de Vries. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Te gast in Australië en Nieuw-Zeeland 
 
De aspirant-reiziger maakt kennis met  persoonlijke verslagen 
van journalisten, antropologen, historici die het dagelijks leven 
van een land weergeven. Aan het eind is een klein katern met 
praktische informatie opgenomen: taal, tijdsverschil, 
omgangsvormen, souvenirs, gezondheid. Een woordenlijstje en 
tips voor boeken en websites besluiten de gids. Vooral leuk ter 
oriëntatie. O.a. bijdragen over de hippe stad Melbourne, de 
oorspronkelijke bewoners van Australië, het taaltje van de 
Ozzies, het dierenleven en de tradities van de Maori. 

 

 

 Lannoo’s autoboek Australië / Blisse, Manuela 
 
Het autoboek 'Australië' van Lannoo is een reisgids die is 
opgebouwd rond drie routes. Via de Pacific Highway van 
Brisbane naar Cairns, van Perth naar Darwin en verder het 
zuidoosten van Australië met het Red Center. De routes zijn 
ingedeeld in dagetappes. De uitgestrektheid en ongereptheid 
van Australië, alle bezienswaardigheden, de steden en de 
'outback' worden gedetailleerd beschreven, verdeeld in 11 
regio's. Van New South Wales tot de Northern Territory en van 
Western Australia tot Tasmanië. De praktische informatie is van 
2016. Een reisgids niet alleen voor onderweg maar vooral ook 
om thuis de reis optimaal voor te bereiden. Een van de betere 
reisgidsen voor een veeleisende reiziger.  
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Informatieve boeken 
 

 

 Australië / Broek, Marc van den en Tim Dekkers 
 
Twee journalisten verbleven meer dan vier jaar in Australië als 
freelance correspondenten voor Nederlandse kranten, radio en 
televisie. Ze stelden deze reisgids samen. Het boek begint met 
een kennismaking met het land en geeft vervolgens informatie 
over de bewoners, natuur en cultuur. De praktische informatie is 
terug te vinden in een algemeen hoofdstuk en per regio. De 
reisgids heeft een hanteerbaar formaat. De auteurs kennen het 
land en daar profiteren de lezers van. Met register. 

 

 

 Tegenvoeters / Bryson, Bill 
 
Bill Bryson beschrijft zijn reis door en wederwaardigheden in 
Australië. Eerst verkent hij de 'outback', het lege achterland van 
het Australische continent. Dan reist hij vanuit Sydney door New 
South Wales naar South Australia, met o.a. Adelaide, en naar 
West Australia, met o.a. Kalgoorlie en Perth. Tenslotte reist hij 
naar Brisbane en Cairns, door het North Territory van Darwin 
naar Alice Springs en vanuit Perth in noordelijke richting. 
Opvallend is zijn brede belangstelling voor de geschiedenis, de 
geografie en de natuur van dit continent. Met vier 
overzichtskaarten en een bibliografie.  
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Informatieve boeken 
 

 

 Australië / Dusik, Roland 
 
De Wereldreisgidsen van de ANWB bevatten veel praktische 
informatie. De eerste 65 pagina’s van de gids geven 
achtergrondinformatie over geschiedenis, politiek, cultuur en 
natuur van Australië. Daarna volgt praktische informatie: 
websites, binnenlands vervoer (bus, vliegtuig, auto, trein, boot) 
en accommodatie. Daarna de bezienswaardigheden in vijf 
regio’s: het zuidoosten met Sydney en Melbourne, het westen, 
het centrum en Top End (o.a. Alice Springs), het oosten en 
Tasmanië. De gids besluit met een register en een atlas van 
autokaarten (1: 4.000.000 of 8.500.000). Gericht op de 
zelfstandig reizende toerist. 

 

 

 Australië / Gloaguene, Philippe 
 
Deze 'Trotter'-reisgids over de oostkust van Australië en 'Red 
Centre' wil vooral basisinformatie bieden. De gids opent met 
veelgestelde vragen, een overzicht van wat je niet mag missen, 
een overzichtskaart, een kort praktisch stukje (klimaat, nuttige 
adressen) en een schets van mens, maatschappij, natuur en 
cultuur. Vervolgens worden de verschillende streken apart 
bekeken, met besprekingen van interessante bestemmingen. De 
meeste aandacht gaat naar New South Wales (14x Nederland en 
België samen), maar ook Queensland, Victoria en Red Centre 
(Ayers Rock, Alice Springs) komen aan bod. Bij elke bestemming 
een inleiding, nuttige adressen, een bespreking van de 
bezienswaardigheden, en informatie over slapen, eten en 
drinken. Met register en enkele blanco pagina's voor notities. 
Een gids geschikt is voor backpackers en andere avontuurlijke 
reizigers.  
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Informatieve boeken 
 

 

 Dromen van de aboriginals / Cowan, James 
 
In deze studie over de aboriginals, hun geschiedenis en cultuur, 
wordt ingegaan op hun spirituele principes die de grondslag 
vormen van hun levenswijze. De auteur bestudeerde de 
aboriginals tien jaar. De cultuur is er een van mondelinge 
overlevering; sommige verhalen en liederen staan dik gedrukt, 
letterlijk geciteerd. De beschrijvingen geven de indruk van 
objectieve waarneming, maar de eerbied en liefde voor de 
aboriginals komen duidelijk naar voren. 

 

 

 De fatale kust / Hughes, Robert 
 
Australië werd na 1776 de nieuwe strafkolonie van de Britten. 
Tot 1868 werden gevangenen naar Australië gedeporteerd. Na 
hun vrijlating bleven zij vaak en samen met ontsnapte 
gevangenen werden zij de voorouders van de huidige 
Australiërs. De Amerikaanse, in Australië geboren kunstcriticus 
Robert Hughes heeft de achtergronden en het leven van de 
gevangenen willen beschrijven omdat de geschiedenis hen 
weinig aandacht heeft gegeven. Hij  beschrijft de achttiende- en 
negentiende-eeuwse Britse maatschappij, de reis naar Australië 
en het bestaan van de gevangenen. Hij gebruikte hiervoor 
brieven, memoires en dergelijke van de veroordeelden zelf. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Australië; luchtfoto’s / Brown, Ian 
 
Het continent en tevens de staat Australië is in dit fotoboek 
vanuit de lucht in beeld gebracht. Meer dan 500 kleurenfoto's, 
die vrijwel alle schuin vanuit de lucht zijn gemaakt, zijn in dit 
kijkboek gebundeld in negen hoofdstukken. Na een algemene 
introductie wordt elk hoofdstuk kort ingeleid, te beginnen bij de 
koraalgebieden van het Great Barrier Reef, vervolgens de 
bijzondere kleuren van berg- en ravijngebieden, de rode kleuren 
in de woestijnen, de agrarische landschappen, ondergrondse 
schatten en de mijnbouw, de mangrove-bosgebieden, de 
stedelijke gebieden waaronder Sydney, Melbourne en Brisbane, 
de kustlandschappen en tenslotte de rivieren, meren en 
watervallen.. 

 

 

 Een reis door niemandsland / Lindqvist, Sven 
 
De Zweedse cultuurhistoricus Lindqvist reisde door het hart van 
Australië speciaal voor de cultuur en de geschiedenis van de 
Aboriginals. Zijn reisverhaal begint in het zuiden in Adelaide en 
via Alice Springs, door Centraal-Australië, naar Darwin in het 
noorden en via de west- en zuidkust terug. Hij is  kritisch over de 
gevolgen van de Europese kolonisatie en de overheersing van de 
westerse cultuur, zoals de vestiging van raketlanceerbases in de 
woestijn en de gevolgen voor de cultuur van de Aboriginals. Hij 
besteedt aandacht aan de rots-, grot- en grondtekeningen van 
de Aboriginals. Hij  besluit met een chronologisch overzicht van 
de Australische geschiedenis met de nadruk op die van de 
Aboriginals, een notenapparaat en een literatuurlijst.  
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Informatieve boeken 
 

 

 Aboriginal kunst / Meeuwsen, F. 
 
Catalogus, uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het 
Aboriginal Art Museum in Utrecht. Dit museum werd in juni 
2017 gesloten. 
Kleurenfoto's tonen de toenmalige museumcollectie, vooral 
schilderijen. Maker, titel, datering en afmetingen zijn vermeld. 
In een 5-tal hoofdstukken beschrijft Franca Meeuwsen, 
gastconservator en specialiste op dit gebied, de 
(cultuur)geschiedenis van deze autochtone bevolking van 
Australië. Kunst, filosofie en spiritualiteit zijn nauw met elkaar 
verweven en gaan terug op een lange traditie. Ook de contacten 
met de westerse samenleving en de receptiegeschiedenis van 
Aboriginalkunst komen aan de orde. Met achterin een serie 
kunstenaarsportretten, verklarende woordenlijst en bibliografie. 

 

 

 Australië op blote voeten / Morgan, Marlo 
 
Een Amerikaanse vrouwelijke arts vertrekt naar Australië om 
daar sociaal-medisch werk te doen. Zij komt in contact met de 
Aboriginals. Met een groep van zo'n zestig Aboriginals maakt zij 
een 'walkabout', een trektocht door de 'outback', het 
woestijnachtige Australische binnenland. Deze trektocht duurt 
ongeveer drie maanden, heeft geen vastgesteld doel en vindt 
plaats onder de meest primitieve omstandigheden. Het meest 
indringend zijn de insecten die de mensen daar geweldig kunnen 
belagen. Zij is een scherp observator, zowel van de samenleving 
van de Aboriginals als die van de verschillen tussen de 
Amerikaanse en Australische maatschappij. Een bijzonder 
reisverhaal. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Eilanden, rif en regenwoud / Nooteboom, Cees 
 
In deze acht reisverhalen speelt geschiedenis een belangrijke 
rol. ’Wie geschiedenis wil zien zal haar altijd zien (…)' schrijft hij 
in ’Onder het teken van Orion’. Tot en met het laatste verhaal 
’Broome 1942’ spelen oorlogen een belangrijke rol. Hij 
memoreert de talloze lezingen die hij, vaak voor een kleine 
schare toehoorders, houdt. Bijzondere bladzijden zijn die waarin 
hij reflecteert op de positie van de Aboriginals. Ook in deze 
bundel is Nooteboom de waarnemer die de balans weet te 
vinden tussen verleden en heden, tussen realiteit en 
diepzinnigheid. 

 

 

 Nonk Theo en de mijnen / Schrooten, Ferdi 
 
Augustus 20016. Ferdi Schrooten, journalist en Max-redacteur, 
krijgt van zijn vader zestien muf ruikende brieven van blauw 
luchtpostpapier van zijn overleden oom Theo, het zwarte schaap 
van de Limburgse mijnwerkersfamilie. In 1954 vertrok de  24-
jarige Theo naar de andere kant van de wereld. De brieven zijn 
afkomstig uit plaatsen als Kalgoorie, Gwalia en Radium Hill in 
Australië en doen verslag van het rauwe leven van 'Nonk Theo' 
in de Outback. Hij verhaalt over het werken in de mijnbouw, zijn 
aanraking met justitie en over een goudmijn in het desolate 
berggebied van Mount Britton aan de tropische oostkust. De 
brieven worden een obsessie en Ferdi Schrooten vertrekt naar 
Australië om in de voetsporen van zijn oom antwoorden te 
vinden op de vragen van zijn familie. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Australië / Smith, Roff 
 
De reisgids begint met de geschiedenis, cultuur en flora en fauna van 

Australië. Daarna wordt Sydney besproken, gevolgd door de rest van 

New South Wales, enkele overzeese gebiedsdelen, de hoofdstad 

Canberra, Queensland, Northern Territory, Western Australia, South 

Australia, Victoria met Melbourne en tenslotte Tasmanië. Een 

reiswijzer met informatie over vervoer, hotels en restaurants, 

winkelen e.d. besluit de gids. Op de uitvouwbare achterflap staat een 

overzichtskaart van het openbaar vervoer in Sydney. 

 

 

 Kraaienwacht / Spek, Inez van der 
 
Het persoonlijke verhaal van de auteur over de emigratie met 
haar ouderlijk gezin naar Australië begin 1960 en de 
uiteindelijke terugkeer naar Nederland. Ze vertelt over de woon- 
en leefomstandigheden en de omgang met en gewoonten van 
de plaatselijke bevolking.  
Het tweede deel vertelt het verhaal van twee Aboriginal 
kunstenaars over hun leven als Aboriginal binnen Australië, 
gezien vanuit hun werken.  
De verhalen geven een beeld van de geschiedenis en 
ontwikkeling van Australië. Met inhoudsopgave, bronvermelding 
en terugblik.  
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Romans 
 

 

 Jemma & Jack / Capp, Fiona 
 
1868. Jemma Musk, een schilderes, vestigt zich na haar vaders 
dood in een mijnwerkersstadje in Zuid-Australië. Ze wordt 
wantrouwend bekeken. Ze trouwt met de Zwitserse boer 
Gotardo en krijgt een kind. Peuter Lucy overlijdt na een brand in 
1872, en politieman Marcus O’ Brien, ooit afgewezen door 
Jemma, maakt gebruik van de argwaan. Hij beschuldigt haar van 
kindermoord, tenzij ze scheidt en met hem trouwt. Jemma 
vlucht met vriend Jack Byrne en vindt werk in het westen. 
Debuut met opvallend goede beschrijvingen van Australië. 

 

 

 Ver van huis / Carey, Peter 
 
De Booker Prize winnende auteur (1943) neemt de lezer mee 
naar het Australië van zijn jeugd: Bacchus Marsh in de jaren 
vijftig. Irene Bobs is een vrijgevochten vrouw die haar tijd ver 
vooruit is. Ze is dol op autoracen en getrouwd met Titch Bobs, 
de beste autodealer van Zuidoost-Australië. Ze schrijven zich in 
voor Redex Trial 1954, een extreem zware rally dwars door 
Australië, over onbegaanbare wegen en door woestijnen. Hun 
buurman Willie Bachhuber heeft een passie voor landkaarten, 
en gaat mee als navigator. Ze komen vaak in situaties die 
vreemd en mythisch lijken, maar die een (persoonlijke) 
geschiedenis weergeven waarvan de rallyrijders zelf het bestaan 
ook niet wisten (Aboriginals). We maken de tocht mee door de 
ogen van Irene en Willie.  
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Romans 
 

 

 Onder de grond/ Collins, Courtney 
 
1917. Jessie zit twee jaar in Australië in de gevangenis voor 
paardendiefstal. Ze kan ze vrijkomen als ze een vak kiest. Ze 
komt in de leer bij Fitz Henry. Officieel richt hij  paarden af, maar 
hij steelt ze ook. Het is een bruut die haar mishandelt, gevangen 
houdt en haar dwingt met hem te trouwen. In 1921 is ze 
zwanger, ziet kans hem te vermoorden, en haar dochtertje 
wordt te vroeg wordt geboren en sterft. De baby vertelt (vanuit 
haar grafje, zie titel) haar moeders verhaal. Jessie vlucht met 
haar paard Houdini en wordt volgelvrij verklaard. 
Politiebrigadier Barlow en Jack Brown, de Aboriginal knecht van 
Fitz die van haar houdt, zoeken haar. Debuutroman die voor de 
Stella Prize 2013 werd genomineerd. Het verhaal is gebaseerd 
op aspecten van het leven van de vroeg 20e-eeuwse vrouwelijke 
struikrover Jessie Hickman. 

 

 

 De verloren kinderen/ Costeloe, Diney 
 
Engeland, 1948: Mavis Stevens, oorlogsweduwe,  wil 
trouwen met Jimmy Randall, een man met losse handjes. 
'Oom Jimmy' wil alleen met haar trouwen als dochtertjes 
Rita en Rosie elders worden ondergebracht. Oma Lily 
neemt de meisjes op maar belandt in het ziekenhuis.  Als 
Mavis, net bevallen van Richard, moe is,  slaagt Jimmy er 
in de voogdij van de meisjes aan een tehuis over te 
dragen. Lily probeert tevergeefs het vertrek van de meisjes 
naar Australië te voorkomen. Duizenden ongewenste 
kinderen werden naar Australië geëxporteerd. Ook in 
andere landen na de Tweede Wereldoorlog, zoals 
Zwitserland met de 'Verdingkinder', en in Italië, Korea en 
Spanje gebeurde dit. 
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Romans 
 

 

 De verborgen rivier / Grenville, Kate 
 
1806. Nadat William Thornhill in Londen hout heeft gestolen, 
wordt hij veroordeeld tot levenslange verbanning naar 
strafkolonie New South Wales in Australië. Na 4½ jaar krijgt hij 
gratie, wordt vrij man en legt in 1812 beslag op een stuk grond 
aan een rivier. De aboriginalbevolking wil dat niet en het leidt 
tot confrontaties. William, die is gaan houden van het gebied, 
wordt door zijn vrouw Sal voor de keus gesteld: als hij de Darug 
niet met geweld verdrijft, gaat ze terug naar Londen. William 
kiest voor het eerste en wordt een rijk man.  
De roman werd bekroond met de Commonwealth Prize 2006. 

 

 

 De dochter van de wijnmaker / Ham, Rosalie 
 
Eind negentiende eeuw, Australië. Phoeba Crupp wil proberen 
om de prachtige wijngaard van haar familie - ooit de droom 
waarvoor haar vader met zijn gezin naar het Australische 
platteland trok - te leiden in een tijd dat vrouwen eigenlijk geen 
rechten hebben. Phoeba is naast charmant ook een vechtster en 
ze is bereid om de grenzen op te zoeken. Dat zorgt voor 
problemen, maar ook voor onverwachte uitkomsten en 
ontmoetingen met verstrekkende gevolgen. 
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Romans 
 

 

 De droogte / Harper, Jane 
 
Zuidwest Australië. In een door droogte geteisterd dorp worden 
de lijken van Luke Hadler, zijn vrouw Karen en zoontje Billy 
gevonden. Het lijkt erop dat de droogte Luke tot moord en 
zelfmoord heeft gedreven.  
Aaron Falk, Luke’s vriend en deskundige bij de politie in 
Melbourne, wordt door Luke’s ouders gevraagd politieman Raco 
te helpen met het onderzoek. Hij heeft een verleden in het dorp, 
en nog steeds roept dat spanningen op.  
Thrillerdebuut dat de prijs Victorian Premier's Unpublished 
Manuscript Award 2015 ontving. Wordt verfilmd. 

 

 

 Weg van alles / Higgins, Fiona 
 
Paula ontdekt op een dag via social media twee dingen: haar 
dochter (14) wordt digitaal gepest en haar man Hamish gaat 
vreemd. Ze haalt haar twee tienerkinderen van school en gaat 
met hen, haar vader en zijn oude caravan op reis, dwars door 
Australië.  
Onderweg geldt één regel: geen internet en dus geen sociale 
media. Back to basics, geen mobieltjes, geen tablets mee. Het 
wordt een roadtrip vol hindernissen, gebeurtenissen, 
ontmoetingen, ontdekkingen en verrassingen die Paula nieuwe 
inzichten brengt: over zichzelf, haar huwelijk en nog veel meer. 
In een tweede verhaallijn maakt Hamish een heel andere, maar 
ook zeer verhelderende roadtrip. 
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Romans 
 

 

 Zij die na ons komen / Holdsworth, Elisabeth 
 
Juliana, kind uit een adellijk geslacht, brengt haar jeugd door in 
Middelburg. Reuma, verzetsstrijd, de impact van een joodse 
moeder, die als politiek gevangene Dachau overleefde, de 
Watersnoodramp van 1953. Herinneringen zijn in deze 
gefictionaliseerde memoires verweven met gebeurtenissen in 
Australië, waar Juliana en haar ouders in 1959 naar 
emigreerden. Niet alleen een andere onbekende cultuur maar 
ook over het afbrokkelende huwelijk van Juliana wordt verteld. 
Homoseksualiteit speelt een belangrijke rol. Deels 
autobiografische roman van de Australische schrijfster van 
Nederlandse afkomst (1947). 

 

 

 De lotgevallen van een pionier / White, Patrick 
 
19e eeuw. Grote gebieden van Australië waren nog 
onontgonnen gebied en velen zochten hun geluk in de wildernis. 
De Australische Nobelprijswinnaar (1912-1990) beschrijft het 
leven van het pioniersgezin Parker. De ruige omgeving en de 
intermenselijke relaties tussen buren, boeren en burgers die de 
groeiende gemeenschap bevolken worden beschreven. Deze 
klassieker werd in 1956 gepubliceerd. 
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Young Adult 
 

 

 De ongelooflijke zoektocht van Millie Bird / 
Davis, Brooke 
 
Drie heel verschillende mensen gaan op reis door de 
Australische bush; ze vinden niet wat ze zochten, maar wel 
elkaars zorg en vriendschap. Filosofisch getint verhaal over 
Millie Bird (7) die pas haar vader heeft verloren. Haar moeder 
laat haar op een dag alleen achter op de lingerie-afdeling van 
een warenhuis en verdwijnt spoorloos. Op haar ‘ongelooflijke 
zoektocht’ naar haar verwarde moeder wordt Millie bijgestaan 
door de weduwe Agatha Pantha (82) en de, uit een 
verzorgingstehuis ontsnapte, weduwnaar Karl de Typist(87). 
Samen beleven ze allerlei avonturen tijdens hun ‘road trip’. Hun 
doel is niet alleen het vinden van Millies moeder, ze willen ook 
leren omgaan met dood, verlies en eenzaamheid. 

 

 

 Blauwe hond/ De Bernières, Louis 
 
Na de dood van zijn vader en de depressie van zijn moeder 
komt Mick (11) bij zijn opa van vaders zijde te wonen, 
midden in de bush en ver van zijn bekende Sydney. Hij 
maakt kennis met een heel ander leven, groeit verder op 
tussen de mannen. Wanneer hij een jong hondje vindt na 
een orkaan, is hij gewoon gelukkig. Maar na twee jaar als 
zijn moeder opgeknapt is, moet hij terug naar Sydney . 
Met pijn in zijn hart vertrekt hij bij zijn grootvader. Louis 
de Bernières (1954) schreef deze prequel van 'De rooie 
hond’ (2001) naar aanleiding van de verfilming in 2011.  
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Jeugdboeken 
 

 

 Australië / Colson, Mary 
 
De Aboriginals wonen al 50.000 jaar in Australië. Wie waren de 
gestolen generatie? Wanneer spelen Aboriginals op de 
didgeridoo? Australië heeft veel dieren die alleen daar voor 
komen. In Australië is het zomer als het in Nederland winter is. 
Met links naar websites en een lijst van bezienswaardigheden. 

 

 

 Inheemse Australische culturen / Colson, Mary 
 
Wat is een bora? Hoe wordt een bromhout gemaakt? Informatie 
over geloof en feesten, familie en samenleving, kunsten, 
gebruiken en activiteiten in Australische inheemse culturen. Met 
kaart, woordenlijst, weetjes, register en links naar boeken en 
websites. 
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Jeugdromans 
 

 

 Naar de verre vlakte / Lefebure, Li 
 
Papegaai en Raaf vliegen helemaal naar Australië. Naast een 
termietenheuvel vinden ze een jong dier. Waar is haar mama? 
Als ze op zoek gaan ontmoeten ze veel dieren. Verteld in drie 
leesniveau's. 

 

 

 Australië / Scott, Janine 
 
Dit boek staat vol met honderden verrassende, historische, 
geografische, biologische en volkenkundige weetjes en 
verhaaltjes over het gigantische continent ‘Down Under’. We 
lezen over boemerangs, haaien en slangen, over Ned Kelly, over 
Ayers Rock, een jackaroo en een jillaroo, over een pavlova en 
marsupialia (buideldieren) en nog veel meer. 
Achterin staat een register. 
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DVD jeugd 
 

 

 De dodelijkste 60 dieren: Australie 
 
Natuurserie van de BBC waarin presentator Steve de zestig 
dodelijkste dieren van Australië vindt. Deze dvd bevat vier 
afleveringen die zich afspelen in Australië. Niet alleen in het wild 
maar ook in stedelijke gebieden gaat hij op zoek. We zien 
verschillende soorten slangen, spinnen en schorpioenen de 
revue passeren. Ook de in het water levende dieren worden niet 
vergeten zoals krokodillen, nijlpaarden, dolfijnen en robben. 
Verder is er aandacht voor dieren en planten waar je in eerste 
instantie niet aan denkt zoals teken, een stekende boom, de 
vleermuis en de varaan. 

 

 

 Freek Vonk in Australië  
 
Bioloog Freek Vonk gaat in Australië op zoek naar dieren die 
hem interesseren, zoals slangen en andere giftige soorten, of die 
zeer de moeite waard zijn. Door de lange geografische isolatie in 
de geologische tijd zijn er van beiden heel wat in dit land. In acht 
aflevering komen ongeveer vijf onderwerpen of diersoorten aan 
de orde. Freek laat zien hoe bijzonder deze leefwereld is. Maar 
ook dat bedreigingen en milieu-invloeden een belangrijke rol 
spelen. 
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DVD 
 

 

 Australia revealed / Ontdek Australië 
 
Wie aan Australië denkt, denkt aan de grote verscheidenheid 
van landschappen en dieren en gebruiken. In deze film, 
oorspronkelijk uitgezonden op de Travel channel, wordt een 
korte schets te geven van dit land dat rijk is aan uitersten: 
woestijnen en besneeuwde bergtoppen, inheemse dieren 
waaronder ook de Tasmaanse duivel, een roofdier. We vliegen 
mee met de vliegende dokters, maken een ballonvlucht, 
bezoeken goud- en edelsteenmijnen, beleven de vraatzucht van 
de krokodil en zwemmen tussen de dolfijnen. Ook de cultuur 
komt aan bod: de muziek en grafische kunst van de Aboriginals.  

 

 

 Charlie’s country  
 
Charlie is een Aboriginal die in een Aboriginalgemeenschap 
woont in Arnhem Land, Noord-Australië. Hij kan zijn draai niet 
vinden in de westerse maatschappij. Hij wordt beperkt in zijn 
oude levenswijze door de wetten van de blanken. Al rokend en 
drinkend gaat hij verveeld door het leven. Eenmaal probeert hij 
op de traditionele manier te leven, zoals zijn voorvaderen 
deden. Maar overleven in de diepe wildernis blijkt net zo 
moeilijk als in de stad.  
Een aangrijpend portret en een aanklacht tegen de Australische 
maatschappij. 

 
  

 

 



 

 

22 

 
 

DVD 
 

 

 Rabbit-proof fence  
 
Waargebeurd verhaal van drie halfbloed aboriginalmeisjes die 
na hun ontsnapping uit een opvoedingskamp ruim 2000 
kilometer te voet door het Australische binnenland trekken, 
terug naar huis. In 1931 besloot de regering kinderen van 
gemengd bloed bij hun families weg te halen en in 
opvoedingskampen te plaatsen om zo uiteindelijk het ras weg te 
'zuiveren' . Dit beleid werd tot in de jaren zeventig doorgevoerd. 
Dit ongelooflijke verhaal is opgetekend in het gelijknamige boek 
door Doris Pilkington, de dochter van een van deze, inmiddels 
bejaarde, vrouwen. 

 

 

 The Sapphires 
 
Australische muziekfilm uit 2012 van Wayne Blair, geïnspireerd 
op ware gebeurtenissen. In 1968 vormen vier jonge 
Aboriginalvrouwen – drie zussen en hun nichtje – een soulgroep 
die gaat optreden voor de Amerikaanse troepen in Vietnam. 
Hun manager, een niet zo succesvolle muzikant die ook nog 
teveel drinkt, krijgt het nodige te stellen met de ego's van de 
vier dames. Een feelgoodfilm met serieuze thema's en veel 
muziek. 
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DVD 
 

 

 Ten canoes 
 
Tien Aboriginals zijn met kano's op ganzenjacht in Noord-
Australië. Een van de jagers is verliefd op een van de vrouwen 
van zijn oudere broer. Om hem duidelijk te maken dat zoiets 
tegen alle wetten van de stam ingaat, vertelt zijn broer hem een 
oeroud verhaal. Een verhaal over een verkeerde liefde, 
ontvoering, ruzie en eerwraak. 
Australische film uit 2006 gespeeld door Aboriginals en ook 
gesproken in de taal van de Aboriginals. 

 

 

 Walkabout  
 
Ergens in de binnenlanden van Australië pleegt een man 
zelfmoord. Zijn twee kinderen blijven alleen achter. In hun 
pogingen te overleven worden zij bijgestaan door aboriginals. 
Australische speelfilm uit 1971 debuut van Nicolas Roeg. 
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Websites en apps 
 
 
 
 
 
https://www.campermate.com.au/welcome/index  
De perfecte app voor het vinden van goede kampeerplekken in Australië en Nieuw-Zeeland, 
incl. betrouwbare reviews van gebruikers. 
 
https://transferwise.com/gb/blog/the-best-apps-for-life-in-australia 
 
www.australia.gov.au/news-and-social-media/apps 
 
https://www.worktravelcompany.com/blog/17-useful-mostly-free-apps-backpackers-
australia/ 
 
https://theculturetrip.com/pacific/australia/articles/10-must-have-apps-for-visiting-
australia/ 
 
https://www.gostudy.com.au/blog/20-mobile-apps-to-download-in-australia/ 
 
http://traveloutbackaustralia.com/10-australian-camping-apps.html/ 
 
https://epicureandculture.com/australia-tourism-apps/ 
 
https://epicureandculture.com/in-search-of-australias-quintessential-dish/ 
 
https://www.australia.com/en-ie/articles/apps.html 
 

https://www.campermate.com.au/welcome/index
https://transferwise.com/gb/blog/the-best-apps-for-life-in-australia
http://www.australia.gov.au/news-and-social-media/apps
https://www.worktravelcompany.com/blog/17-useful-mostly-free-apps-backpackers-australia/
https://www.worktravelcompany.com/blog/17-useful-mostly-free-apps-backpackers-australia/
https://theculturetrip.com/pacific/australia/articles/10-must-have-apps-for-visiting-australia/
https://theculturetrip.com/pacific/australia/articles/10-must-have-apps-for-visiting-australia/
https://www.gostudy.com.au/blog/20-mobile-apps-to-download-in-australia/
http://traveloutbackaustralia.com/10-australian-camping-apps.html/
https://epicureandculture.com/australia-tourism-apps/
https://epicureandculture.com/in-search-of-australias-quintessential-dish/
https://www.australia.com/en-ie/articles/apps.html

