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Agnes Schreiner1 
 
 

                                                

De film Two Laws in een twilight zone 
 
 

In 1991 zag ik de film Two Laws voor het eerst, tien jaar nadat hij was 
uitgebracht. Het was tijdens het internationale congres van de Law and 
Society Association en de Research Committee on Sociology of Law in 
Amsterdam. Paul Bijvoet had de film met nog zo'n twintig andere video- en 
filmproducties uitgekozen voor een zogenaamde showcase waar men een 
film op eigen verzoek en gelegenheid kan gaan zien. Zijn selectie 
vertegenwoordigde een belangrijk deel van het kleine bestand aan 
etnografische en antropologische films die op een of andere wijze het recht 
tot thema hebben. Producties uit alle windstreken.2  
 Two Laws is een vierdelige film uit Australië, gemaakt door de 
Borroloola Aboriginal Community in samenwerking met Carolyn Strachan 
en Alessandro Cavadini. Niet alleen gaat het om vier afzonderlijke spoelen, 
maar ook om vier afzonderlijke verhaallijnen, alsof het zelfstandige 
hoofdstukken zijn. Elk deel draagt tenslotte een eigen titel: Police Times, 
Welfare Times, Struggle for Our Land en de laatste Living with Two Laws.  
 Uit de korte omschrijving die de begeleidende brochure van Strachan en 
Cavadini biedt, is op te maken dat het eerste deel het Borroloola van de 
jaren dertig toont door middel van een gedramatiseerde reconstructie van 
een gebeurtenis in 1933. Het tweede deel schetst het leven in Borroloola 
onder de welzijnsvoorzieningen van de jaren vijftig. Over de band van de 
Aboriginals met hun land, de strijd om het land en de heilige plaatsen, en 
over de officiële eis die de Borroloola Aboriginals onder de Land Rights Act 
(Northern Territory, afgekort NT) van 1976 hebben ingediend, gaat het 
derde deel. Het vierde handelt over de beweging onder de Aboriginals om 
terug te gaan naar de oorspronkelijke gebieden en het opzetten van 
veebedrijven in die verafgelegen thuislanden. Op basis van deze informatie 
lijkt voor wie in rechtsonderwerpen is geïnteresseerd, deel 1 over 
politieoptreden misschien en deel 3 over recht op land zeker interessant. Met 
deze selectie gingen we bij een vertoning in de showcase van de conferentie 

 
1 Ik dank alle studenten die in het kader van het keuzevak rechtsantropologie beschrijvingen en 

synopsissen van de film Two Laws hebben gemaakt onder het noemen van een van hen, Christien 
van Meurs. Zij heeft op basis van het werk van collegastudenten haar eindwerkstuk aan deze film 
besteed.  

 

2 Zie bijlage met het overzicht van de films die in de showcase of 'videotheek' van het LSA & 
RCSL congres van 1991 aanwezig waren.  
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aan de slag.3  
 Police Times viel door een - op het eerste gezicht - moeizame opbouw en 
verbrokkelde reconstructie van een geval van repressief politieoptreden 
tegen.  
 
Daarentegen zat Struggle for Our Land vol met interessante beelden. 
Daarom heb ik op het congres tijdens de plenaire bijeenkomst over visuele 
(rechts)antropologie dit derde deel getoond, al was het alleen om de 
volgende scène. 

De Euro-Australische bomenkapper v de Aboriginals 
Een Euro-Australiër is met een kapvergunning van de overheid maar tegen 
de zin van de Aboriginals bomen gaan omzagen. Hij wordt ter plekke door 
hen ter verantwoording geroepen. 

 'Do you recognise our law?' vraagt een woordvoerder van de Aboriginals.  
 'What?' reageert de Euro-Australiër.  
 'Do you recognise our law?'  
 'How do you mean, by recognise?' vraagt de Euro-Australiër.  
 'By that what you are cutting there,..' 
 'Yeah...' 
 'Do you recognise?'  
 'Yeah but I've got a good excuse for to cut that...'  
 
De Euro-Australiër geeft daarop een uiteenzetting over de overheid die 
gerechtigd is hem een vergunning te verlenen waardoor hij op zijn beurt in 
zijn recht staat om de bomen te kappen. 'To improve the land,' voegt hij 
eraan toe. Maar de Aboriginal blijft vragen waarom de Euro-Australiër de 
rechten van de Aboriginals niet respecteert en geen toestemming aan 'the 
Old People' heeft gevraagd. De Euro-Australiër is misnoegd, als hij de 
Aboriginal hoort volhouden dat die plaats, die de Aboriginals heilig 
noemen, de Aboriginals toebehoort. De bomenkapper denkt zijn 
gesprekspartner in de tang te hebben door hem te confronteren met het feit 
dat het weiderecht dat de Aboriginals hebben - en blijkbaar hebben aanvaard 
- door een eigenaar moet zijn verleend, dezelfde eigenaar die hem de 
kapvergunning heeft gegeven. Hoe kunnen de Aboriginals dan nog zeggen 
dat het land van hun is? 
 

                                                 

 

3 Ook om tijdsredenen wilden we selecteren, want de film duurt bij elkaar genomen 2 uur en 10 
minuten.  



 105 

 'The government gave us back the law that was taken before,' antwoordt 
de Aboriginal onverstoord. 

 'Yeah...,' zegt de Euro-Australiër om zijn aandacht te bewijzen. 
'And that dreaming is still there from those days and we just want to get 
on.' 

 'Can you prove that your grandfathers didn't sell the land?' 
  
De Euro-Australiër wil met de Aboriginal via diens vader, grootvader en 
overgrootvader terug in de geschiedenis naar een moment dat de Aboriginal 
zou kunnen bewijzen dat zijn voorvaders het land niet verkocht hebben. 

 
'In the early day white man just came and took over without asking 
owners,' is het enige antwoord dat de Aboriginal geeft. 

 De Euro-Australiër gooit het over een andere boeg en probeert de 
Aboriginal nu mee de toekomst in te krijgen:  

 'Say, if I buy of you, land of you... if I buy land and your son or 
greatgrandson is chasing the land back. Who is going to pay my kid?' 

 De Aboriginal reageert:  
 'Say that again, 'cause I don't follow you.'  
 Nieuwe pogingen om de Aboriginal op het spoor te krijgen van de Euro-

Australiër ten spijt commentarieert de Aboriginal: 
 'Well, you're talking ways: European way.' 
 'No, I'm talking the honestly way, the European, the Europeans way is all 

the same way!' 
 'Our custom doesn't go that way.' 
 
Deze scène, die met de elfde minuut van dit filmdeel begint, is een prachtige 
binnenkomer. Met de vertoning van enkel deze episode hoeft 
rechtsantropologie verder weinig of geen moeite te doen om haar bestaan te 
rechtvaardigen. De scène laat zien hoe de moderne juridische denktrant, 
waarmee het westen vertrouwd is, in al zijn facetten stukloopt op een 
oorspronkelijke denkwijze - waarbij we voorzichtig moeten zijn met het 
woord 'oorspronkelijk'. In het gebruik van dit woord, evenals het woord 
'origineel' trouwens, zou een poging van het westen verborgen kunnen 
liggen om deze andere denkwereld te annexeren en een plaats te geven in de 
geschiedenis, waardoor deze wereld als een beginfase ingelijfd wordt in de 
moderne ontwikkeling van het Australische continent.4  

                                                 

 

4 Het oorspronkelijke evenals het primitieve of het 'stenen tijdperk' zijn constructies die het mo-
derne denken nodig heeft om zich te onderscheiden en zichzelf te constitueren (cf. The Mythology 
of Modern Law (1992) van Peter Fitzpatrick). We zijn snel geneigd te vergeten dat Aboriginals 
die nu uit de woestijn te voorschijn komen, onze tijdgenoten zijn (cf. Myers 1988). Ook de 
Maya's en Inca's bestaan, al is hun rijk vernietigd.  
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 De Aboriginal gewoonte, zo getuigt de Aboriginal in de film, heeft met 
de van oorsprong Europese denkwijze weinig affiniteit. Waarmee wel? In 
het antwoord op deze vraag ligt mijn belangrijkste reden om de film Two 
Laws te selecteren. Want één ding is duidelijk. In hun verdere 
uiteenzettingen over hoe zij de band met land en heilige plaatsen zien, 
kunnen de Aboriginals niet zonder het woord 'ceremonie'. In het onderzoek 
naar rechtsrituelen dat ik verrichtte en tijdens het congres in 1991 
presenteerde, was ik nog niet eerder zo openlijk en inhoudelijk de link 
tussen recht en ritueel tegengekomen. Mijn veronderstelling dat in andere 
dan de westerse rechtsculturen het eerder over ceremonie en ceremonieel 
gaat dan over wet en juridisch denken had tot dan toe steun gekregen in de 
analyse van enkele geschilsbeslechtingen en afzonderlijke rituelen.5 Met 
Two Laws is er een film voorhanden die op het niveau van de verwantschap, 
de overerving, de eigendom en de bewijsvoering laat zien dat er een 
ceremoniële structuur of liever een ceremoniële figuur optreedt waar wij een 
rechtsfiguur verwachten.  

Niet het kadaster maar het ceremonieel kadreert 

Hoe sterk het woord 'ceremony' de verbinding legt tussen 'law' en 'land', 
blijkt uit de volgende uitleg die een Borroloola Aboriginal voor de camera 
in Struggle for our land geeft. 

 "A lot of law is very strong, the Aborigines have. Which is called, that is 
ceremony, which is called 'guaniwirri'. It is coming from Australia, 
maybe North Australia. (...) That ceremony is a very long story and is 
connected with land. A lot of Aborigines go by that law, we all go by that 
ceremony, every one of us, a lot of, every Aborigine go by that 
ceremony. There is only one law, Aborigines people have, which is in the 
ceremony and the ceremony is connected with the land, and the land 
itself will go by that law."  

 
De uiteenzetting is op het eerste gezicht aarzelend. Het lijkt alsof de 
Aboriginal moeite heeft met het Engels. Maar de spreker is een zelfbewuste 
volwassen man die niet onvoorbereid voor de camera verschijnt. De camera, 
de montage, de verhaallijn kortom de hele film is bovendien in handen van 
                                                 

 

5 Cf. Schreiner 1990: 81-87, 95-106, 108-110. De directe verbinding die Aboriginals leggen tussen 
recht en ritueel wordt ook gesignaleerd door Nancy Williams. De Yolngu Aboriginals gebruiken 
er één begrip voor, het begrip 'rom' (Williams 1987: 108). Haar boek dat de titel Two Laws draagt, 
heeft overigens geen betrekking op de film noch op de Borroloola Aboriginals.  
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zijn eigen mensen. De Borroloola Aboriginals hebben de filmers Strachan 
en Cavadini alleen ingehuurd om door hen te worden ingewijd in de 
filmtechniek. De film is volledig hun eigen aboriginal kijk op de zaak. We 
moeten dus aannemen dat de spreker de Aboriginal law op de voor hem 
meest vertrouwde en begrijpelijke manier uiteenzet. De 'law' die de 
Aboriginals hebben, is 'ceremony', is een 'long story', is verbonden met het 
'land' en het 'land' is weer verbonden met de 'law'. In een cirkelvormige 
redenering komen Aboriginal recht, ritueel en land op één lijn te staan. Ja, 
op één 'songline', dat wil zeggen ze bestaan als die merkwaardige rituele 
dichtvorm die de Aboriginals scanderen met het slagwerk van boemerangs 
of graafstokken en memoreren vanaf de gegeven partituur van het landschap 
dat zij doorkruisen.6 Het is dus letterlijk zoals de Aboriginal hierboven heeft 
gezegd: een 'long story'. Dat is de kern. Hij zegt niet dat hij een heel 
omstandig verhaal nodig heeft om ons uit te leggen wat Aboriginal law is en 
dat hij nog maar net is begonnen om ons de eerste ingrediënten te onthullen. 
Het is zoals hij het zegt: het land is dus een lang verhaal, is dus een 
'songline', is dus een ceremonie, is dus het recht of de krachtige ('strong') 
regel die elke Aboriginal volgt. Zelfs door zijn eigen verteltrant 
demonstreert deze Aboriginal informant ons hoe een 'songline' stapje voor 
stapje afgewerkt wordt.  

"These are the Gurdandji people, they claim their land" 

Telkens als in Struggle for our land een Aboriginal clan aan ons wordt 
voorgesteld met de woorden 'These are the so and so people...'7 en het 
gebied dat de clan opeist, op de kaart van Arnhemland (NT) wordt 
aangewezen, zet het groepje eisers gezamenlijk hun 'songline' in. Het is een 
soort neuriënd gezang dat - vast niet toevallig - veel weg heeft van de sound 
van het Australische blaasinstrument de didgeridoo, ondersteund door een 

                                                 
6 De studie van 'songlines' wordt vanwege de dichterlijke, muzikale vorm door de sociale we-

tenschappen niet echt tot hun taak gerekend. Theodor Strehlow is met zijn Songs of Central 
Australia (1971) een uitzondering. Als fenomeen mogen de 'songlines' in antropologische studies 
opduiken omdat er cultuur en identiteit aan kan worden ontleend, maar als mythe worden ze 
weggezet in de hoek van de ficties. Dat overkomt ook The Songlines (1987), het Australische 
reisboek van Bruce Chatwin, overigens met instemming van de auteur (Chatwin 1989: 64). Maar 
het is tot nu toe het enige boek dat ik ben tegengekomen, waarin de 'songlines' een voet aan de 
grond krijgen, en met Howard Morphy zou ik het tot verplichte literatuur voor antropologen 
willen maken (Morphy 1988: 20).  

 

7 We realiseren ons te weinig dat Australië een gebied bestrijkt dat veel groter is dan dat van 
Europa. Wanneer de kaart van Australië over die van Europa wordt gelegd dan valt het noorden 
van Australië samen met dat van Lapland en reikt het zuiden met Tasmanië tot de Sahara. Er zijn 
ook veel meer Aboriginal volken dan Europese volken. De Aboriginals die - voornamelijk in de 
jaren vijftig - verdreven of getrokken zijn naar Borroloola, komen uit de verschillende 
binnenlanden van Arnhemland.  
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klepperend geluid van hout in een galopachtig ritme. Van achter een 
lessenaar hoort de Aboriginal die voor rechter speelt, alle afzonderlijke 
claims aan. Het juridische gevecht om hun land brengen de Borroloola 
Aboriginals letterlijk ten tonele in een scène die niet alleen door het aantal 
claims lang duurt maar ook door het ritueel, dat telkens wordt ingezet. Want 
afgezien van de naam van de clan in het uitroepen van de zaak en het be-
treffende gebied bij het aanwijzen op de kaart verandert er immers weinig 
aan het tafereel.8  
 Zowel deze bijzondere, toneelmatige manier van presenteren als de aan-
dacht voor het ritueel zijn aboriginal. Een stuk land, een ceremonie, een 
aboriginal gedachte ('dreaming') of een gebeurtenis wordt opgevoerd of te 
berde gebracht, en krijgt aandacht. Daardoor zijn al deze zaken aanwezig en 
dus deel van de werkelijkheid, wat op zichzelf ook weer om aandacht 
vraagt. En steeds is het ritueel er, het land, Aboriginal 'law' en Aboriginal 
'dreaming', afwisselend of gelijktijdig, in een simpele of complexe 
uiteenzetting. 
 De Borroloola Aboriginals doen niet aan het onderscheid tussen fictie en 
nonfictie, drama en documentaire, mythische verhalen uit het verleden en de 
werkelijke historie. Wat we te zien krijgen is presentatie die met presentie 
samenvalt en andersom een presentie die met presentatie samenvalt. Met 
deze ontdekking komt het eerste deel van de film Police Times met zijn 
'gereconstrueerde gebeurtenis' in een ander licht te staan.9 En hoe staat het 
met de andere twee delen? Maar voor ik op deze lijn doorga, wil ik eerst 
stilstaan bij de zojuist geschetste rechtbankscène. Want in deze scène ligt de 
neerslag van een unieke ontwikkeling die het officiële Australische recht en 
de rechtspraktijk aldaar doormaakt.10  

'Land Rights Act' (NT) van 1976 

De film Two Laws (1981) wordt uitgebracht op het moment dat 
verschillende Aboriginals in Northern Territory zogenaamde claimbooks 
opstellen om op basis van de Land Rights Act van 1976 hun land terug te 
eisen. Dat kan overigens alleen voorzover hun land binnen kroondomeinen 

                                                 
8 Ook de 'songlines' zullen wat tekst en taal betreft verschillen. (Er zijn namelijk even veel, zo niet 

meer, Aboriginal talen als er Europese zijn - zie ook noot 7.) Maar voor ons ongeoefend oor zijn 
ze moeilijk te onderscheiden. Volgens Chatwin (1987: 119-120) herkennen en kennen de 
Aboriginals de melodie van de 'songlines' van elkaar, zoals wij wereldberoemde melodieën.  

9 Ook Van Meurs (1995: 2-3) wijst op de bijzondere omgang van de Aboriginals met geschiedenis: 
Aboriginals handelen en praten erover 'in de tegenwoordige tijd'.  

 

10 Voor het onderstaande overzicht putte ik voor de beginfase uit twee bijzondere rechtsantropo-
logische analyses die van Kenneth Maddock (1981) en Marc Gumbert (1981), en voor de jongste 
situatie uit drie congrespapers die van David Mardiros (1993, gepubl. in 1997), Peter Butt (1995, 
gepubl. in 1997) en Cathleen Sherry (1996), rechtsantropologisch even interessant.  
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ligt. De federale staat Northern Territory was koploper in deze.11 De 
ontstaansgeschiedenis ligt bij de landrechtenbeweging uit de tweede helft 
van de jaren zestig, die een zaak begon tegen de mijnindustrie en de 
Commonwealth (Cth). De uitspraak in deze zaak Milirrpum v Nabalco Pty 
& the Cth, ook wel de 'Gove Land Rights Case' genoemd, kwam in 1971. 
Rechter Blackburn vond in de toen bestaande wetgeving geen steun voor het 
standpunt van Woodward, de advocaat van de betreffende Aboriginals, en 
dus evenmin voor zijn getuige-deskundigen, de antropologen Stanner en 
Berndt. De Gove Peninsula (NT) Aboriginals mochten dan zeggen dat ze 
'owners of the land' zijn en in hun 'recht' staan om een door de overheid 
verstrekte mijnvergunning te weren, maar volgens het Euro-Australische 
eigendomsrecht hebben de Aboriginals geen 'eigendom' met betrekking tot 
het omstreden gebied.12  
 De Aboriginals verloren de zaak, maar de regering stelde een Aboriginal 
Land Rights Commission in met Woodward als voorzitter om wetgeving 
voor te bereiden die in deze leemte in het recht zou kunnen voorzien. De 
Land Rights Act (1976) was het resultaat: an Act providing for the granting 
of traditional Aboriginal land aldus de ondertitel.13 Wat via het gevestigde 
eigendomsrecht niet lukte, zou op basis van de landrechtenwet wel een kans 
van slagen hebben, mits de Aboriginals in staat zijn aan te tonen dat er een 
traditionele band tussen hen en het land bestaat. Want de weg tot het in-
dienen van een claim staat, zoals Section 3(1) van de Land Rights Act 
bepaalt, alleen open voor een 'local descent group of Aboriginals who - (a) 
have common spiritual affiliations to a site on the land, being affiliations 
that place the group under a primary spiritual responsibility for that site and 
for that land; and (b) are entitled by Aboriginal tradition to forage as of right 
over that land'. Het feit dat de Aboriginals hun 'songline' kennen en ritueel 
opvoeren, wordt door het recht als een belangrijk bewijs gezien voor het 
bestaan van zo'n band. Precies naar dit gegeven wijst de hierboven 

                                                 
11 Als tweede komt South Australia, waar in 1981 de Pitjantjatjara Land Rights Act wordt aan-

genomen. In 1983 komt New South Wales met een Aboriginal Land Rights Act. Het is het jaar 
waarin de Aboriginal Land Inquiry plaatsvond, ingesteld door de toenmalige Labourregering ter 
voorbereiding van een algemene wettelijke regeling ten aanzien van de landrechten voor 
Aboriginals van heel Australië, de Commonwealth (Cth). De aanbevelingen naar aanleiding van 
dit onderzoek werden getorpedeerd door een sterke lobby van de mijnindustrie en andere 
projectontwikkelaars (cf. o.a. Mardiros 1993: 7 nt 2).  

12 Blackburn baseerde zijn oordeel op de getuigenissen van Aboriginals zelf. Aboriginals be-
schikken niet over het recht om anderen buiten te sluiten. Sterker nog, ze zeiden dat volgens 
traditioneel recht voedsel en land juist met anderen gedeeld moeten worden. Ook beschikken de 
Aboriginals naar hun zeggen niet over het recht om hun grond te vervreemden. Deze rechten 
worden daarentegen juist als eigenschappen van het eigenaarschap in Euro-Australische zin 
gezien. (Cf. Maddock 1981: 99; Gumbert 1981: 108-11; ook Sherry 1996: 4-7). Eenzelfde lot treft 
ook andere inheemsen in de wereld, zoals de Haida Indianen van British Columbia die hun zaak 
verloren tegen het houtindustriebedrijf Western Forest Products LtD (cf. Goodrich 1990: 183).  

 

13 De Act stelt daarbij ook een eigen rechtsgang in die loopt via Land Commissioners en Land 
Councils (cf. Maddock 1981: 90).  
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beschreven rechtbankscène uit de film, waarin Aboriginals hun 'songline' 
zingen bij wijze van claim. Ook het feit dat Aboriginals je mee kunnen 
voeren naar een bepaalde ceremoniële plek, naar een zogenaamde droom-
plaats die een 'long story' kent, kan voor het recht het bewijs leveren dat de 
traditionele band met het land daadwerkelijk bestaat.14  
 Toch krijgen maar weinig Aboriginals die deze juridische weg volgen, de 
volledige zeggenschap over hun land terug, want eerder dan een 'grant of 
freehold title' wordt er een 'lease hold with or without control of access' 
(meestal weiderechten) gegeven of moeten ze genoegen nemen met een 
geldelijke compensatie (soms in de vorm van aandelen) voor 
werkzaamheden van de vee-, mijn- en houtindustrie in hun gebied.15 Maar 
zelfs zover komen de meeste claims niet, althans niet zover dat heel het 
gebied waarop een claimbook betrekking heeft, wordt toegewezen. Slechts 
kleine stukken van het grondgebied halen het. En dat geldt ook voor de 
groep eisers: slechts enkelen uit de Aboriginal populatie van het betreffende 
gebied komen in aanmerking, dat wil zeggen worden ontvankelijk 
verklaard.  
 De juristieke uitleg van de begrippen uit de definitie van het traditionele 
Aboriginal eigenaarschap van de Land Rights Act, maakt (zoals hieronder 
zal blijken) dat die Aboriginals die de betreffende traditionele wetten en 
rituelen volgens Aboriginal 'law' als bewijs kunnen overleggen, volgens het 
Euro-Australisch recht niet als eisers mogen optreden en tegelijkertijd dat 
die Aboriginals die volgens Euro-Australisch recht als eiser mogen 
optreden, hun zaak niet kunnen winnen omdat zij niet degenen zijn die 
volgens Aboriginal 'law' de traditionele wetten en rituelen kunnen 
overleggen. Al bij leven leggen de Aboriginals de verantwoordelijkheid 
voor het traditionele erfgoed bij een relatieve buitenstaander, die de rol van 
'rituele manager' op zich neemt.16 Zelf zijn ze niet gerechtigd om er 
zeggenschap over te voeren. Met het ontbreken van zeggenschap is hier 
letterlijk het niet-zeggen bedoeld, want zoals de Aboriginals stellen gaat het 

                                                 
14 Aan de droomplaatsen besteedt Struggle for Our Land eveneens de nodige aandacht. De film 

begint zelfs met een opname van een ven of waterpoel waarin een forse pijpleiding steekt. Een 
tussentekst legt uit: "This waterhole is a rainbow snake dreaming place. In Aboriginal law this 
sacred place and the country for miles around it, is owned by the Gurdandji people. In European 
law it is leased by Mt. Isa Mines."  

 Omdat Struggle for Our Land zo dezelfde onderwerpen aansnijdt als een claimbook, zou de film 
op zichzelf als het claimbook van de Borroloola Aboriginals gezien kunnen worden, zij het met 
dit verschil dat de antropologen in deze film niet aan het woord komen. Zie noot 22.  

15 Mardiros 1993: 7 nt 2. Mardiros zet uiteen dat het omzeilen van een officiële erkenning van 
Aboriginal landrechten of titel door middel van de lease-politiek door een staat als Western 
Australia tot de enige politiek wordt verheven.  

 

16 De term 'ritual manager' kwam ik voornamelijk tegen bij Chatwin (1987: 29, 108-109, 169, 287). 
Ik geef aan deze titel verre de voorkeur boven de gebruikelijke, meer functionele benaming als 
'manager', 'policemen' of 'worker' (Maddock 1981: 94). Zo'n rituele figuur bestaat ook bij de 
Trobrianders. Cf. Malinowski 1926: 100-110 en mijn interpretatie in Tegenspel. Rituele aflossing 
van de wacht (Schreiner 1993).  
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om een geheim dat niet mag worden uitgesproken.  
 
Naam en erfgoed die volgens de Europese civiele codes onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden zijn, wat bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de 
erfrechtelijke regel dat je je kinderen niet kunt onterven, worden naar 
Aboriginal gewoonte verdeeld over de 'gidjan' en 'djunggaiji' (rituele 
manager).17 De eerste heeft de totemistische naam; de tweede krijgt het fijne 
ervan te weten. Dit bijzondere, duele Aboriginal systeem van opvoeding, 
inwijding en overerving dat via rituele managers loopt, valt buiten het door 
de Land Rights Act bepaalde blikveld van de juristen. Sinds het recht zich 
aan een 'local descent group' heeft gecommitteerd, gaat het in eerste 
instantie uit van een simpele afstammingslijn, namelijk die van grootvader 
op vader, van vader op zoon. Echter als 'djunggaiji' of 'djungkayi' (zoals de 
Borroloola Aboriginals in Two Laws schrijven) treden niet de eigen 
kinderen op maar kinderen van een zuster bijvoorbeeld. De geheimen en 
regels van de geboorteplek worden dus aan een ander in bewaring gegeven, 
die er als enige mededelingen over mag doen. De ander op zijn of haar beurt 
geeft de geheimen en regels van zijn of haar geboorteplek aan weer een 
ander in bewaring.18 Bij elkaar genomen - wat dus niet in het Euro-Austra-
lische recht past - stellen de Borroloola Aboriginals in Struggle for Our 
Land: "Everyone is an owner and a djungkayi. We are owners for our 
father's country and djungkayi for our mother's country. Djungkayi looks 
after the land for the owners and helps manage their ceremonies."  
 Overigens heeft het recht niet op eigen houtje en gezag besloten tot de 
definiëring van het traditionele Aboriginal eigenaarschap. Het heeft, zoals 
Maddock en Gumbert aantonen, bij de opstelling van de Land Rights Act in 
de eerste helft van de jaren zeventig op de deskundigheid van de 
antropologie vertrouwd. Het duele Aboriginal systeem viel destijds echter 
niet alleen buiten het blikveld van juristen, het viel ook buiten dat van 
antropologen.19 De antropologie zat op de lijn van het 'horde'-model van 
Radcliff-Brown, dat uitgaat van een rondtrekkende patrilineaire groep, die 

                                                 
17 Cf. Maddock (1981: 93 nt 10) over de Aboriginals in het zuidelijk deel van Arnhemland. Bij de 

Warlpiri wordt het begrippenpaar 'kirda' en 'kutungurlu' gebruikt (Maddock 1981: 93; Chatwin 
1987: 108), door Gumbert opgetekend als 'gira' en 'gurunulu' (1981: 114-115). Volgens Maddock 
(1980: 150-151) gebruiken de Borroloola Aboriginals het begrip 'nimaringgi' in plaats van 'gidjan' 
als tegenhanger van het begrip 'djunggaiji'.  

18 Het is niet helemaal juist om van geboorteplek te spreken. De plek waar je moeder je voor het 
eerst voelde bewegen in haar buik, wordt 'jouw' plek, dat wil zeggen dat je de naam krijgt van die 
totemistische voorouder die daar zijn of haar voetstappen heeft liggen. Voetstappen van de 
voorouders is een andere benaming voor 'songline'. Of zoals Chatwin (1987: 2) het kernachtig 
bijeenzet: "[T]he labyrinth of invisible pathways which meander all over Australia (...) are known 
to Europeans as 'Dreaming-tracks' or 'Songlines'; to the Aboriginals as the 'Footprints of the 
Ancesters' or 'the Way of the Law'." 

 

19 '[T]he view had become widely accepted by antropologists that the land was owned by descent 
group totemically related to the land in male line.' (Maddock 1981: 87)  
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het grondgebied waarin leden van deze groep rondtrokken als economische 
basis heeft en die daarom en aldus een politieke, sociale eenheid zou 
vormen.20 Via de antropoloog Berndt, de getuigedeskundige van 
Woodward, kwam dit model in de Land Rights Act terecht.21 Wat eerst een 
geavanceerde juridische stellingname was, blijkt voor de doorbraak van de 
nieuwere antropologische inzichten die de rol van de rituele manager 
benadrukken, een hindernis op te leveren. Slechts door telkens aan de weg te 
timmeren met nieuwe claims ondersteund door nieuwe antropologisch des-
kundigen en dankzij de juristieke reactie daarop met een ruimere invulling 
van de definitie van het Aboriginal traditionele eigenaarschap, viel deze 
hindernis in afzonderlijke zaken te slechten.22 Totdat het politieke tij keerde 
en de Labourregering die de rechterlijke wapenfeiten in wetgeving wilde 
verzilveren, teruggefloten werd.23 

 
                                                 
20 Cf. Gumbert 1981: 104-105. Een concept als het 'horde'-model dient als bouwsteen om binnen 

een antropologisch begrippensysteem 'community' en 'clan' te definiëren. Het geeft een interne 
consistentie aan antropologisch onderzoek en voor de onderzoeker de mogelijkheid om er ver-
volgens rechten, plichten en bezitsverhoudingen aan te liëren. Overigens zal de ene antropoloog, 
zoals Meggitt, de band die een patrilineaire unit heeft met een bepaalde plaats als één element 
willen opvatten dat met andere elementen een 'title' vormt voor de patrilineaire clan of ge-
meenschap. De andere antropoloog, zoals Munn of Peterson, daarentegen zal binnen een bredere 
gemeenschap op zoek gaan naar een afzonderlijke lokale constellatie, waarbinnen mannen 'ritual 
rights' uitoefenen, om die een titel te verlenen. (Maddock 1981: 88-90) In zijn Paradigm Lost 
meent Gumbert met een beroep op Kuhn dat kritici van het horde-model, bijvoorbeeld Hiatt of 
Meggitt, met verdedigers, bijvoorbeeld Stanner of Birdsell, een strijd voeren die aan het einde van 
een paradigma optreedt. Het voorbije paradigma regeert dan tegen beter weten in enige tijd door.  

21 Gumbert 1981: 118 
22 Claimbook Warlpiri (1977-78) met rapportage van de antropologen Petterson, McConvell, Wild 

& Hagen, die het model van een patrilineaire groep, dus de oude lijn opnemen. Hun lijn werd 
vervolgens aangevuld met het advies van Stanner ingeroepen door de betreffende Land 
Commissioner: de kurtungulu (rituele managers) te beschouwen als degenen die 'have more a 
duty and obligation than a right' en daarom buiten te sluiten. De Land Commissioner oordeelde 
overeenkomstig.  

 Claimbook Utopia (1979) met de rapportage van de antropologen Hagen & Rowell die de 
kurtungulu probeerden op te nemen. Deze nieuwe lijn werd gesteund door het advies van Bell 
maar ondergraven door het advies van een tweede bijzitter, de antropoloog Samson: 'the rights 
and interests of the kurtungulu are custodial (not rights of ownership)'. De Land Commissioner 
hield de vraag nadrukkelijk open of rituele managers onder de 'local descent group' vallen, maar 
besliste met betrekking tot deze rituele managers dat 'having common spiritual affiliations', zoals 
het onderzoeksmateriaal aandroeg, niet genoeg is voor 'sharing primary spiritual responsabilities' 
wat de definitie eveneens voorschrijft.  

 Claimbook Willowra (1980) met rapportage van de antropologen J. & P. Wafer die de com-
plementaire rol van de kurtungulu benadrukten. Opnieuw vond dit standpunt steun bij Bell die de 
Land Commissioner bijstond. Het standpunt van Samson uit 1979 werd 'overruled' door de 
getuigenis van de linguïst Hale, die de complementariteit bewees: "primacy of one or the other is 
meaningless, kirda and kurtungulu are jintangka (i.e. as one)". (Maddock 1981: 93-96)  

 

23 De anti-stemming in zake van de erkenning van Aboriginal landrechten is in sommige federale 
staten erg groot, zoals in Western Australia (wat hierboven al even bleek - zie noot 15 en wat 
straks opnieuw zal blijken - zie noot 31). Maar ook Queensland voelt weinig voor een erkenning, 
getuige haar 'takeover' van de Aurukun Aboriginal gemeenschap die door David en Judith 
MacDougall op film werd vastgelegd (MacDougall 1980). Cf. in het bijzonder de Mabo-zaken, 
die in de volgende paragraaf aan de orde komen.  
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'Native Title Act' (Cth) van 1993 

De juridische arena werd onlangs door een verrassende wending opnieuw 
het strijdtoneel voor Aboriginal landrechten. Was de weg naar een algemeen 
Aboriginal Land Rights Act door de politiek van sommige staten 
geblokkeerd, via de internationale (om)weg kwam een algemeen Aboriginal 
recht weer bovenaan op de politieke agenda van de federatie. In de zaak 
Mabo I (1988)24 verklaarde de High Court van Australië met behulp van 
internationaal verdragsrecht een statelijk regeling onverbindend. De re-
gering van Queensland had in 1985 een einde willen maken aan alle 
landclaims met betrekking tot de Murray Eilanden door bij wet met 
terugwerkende kracht te stellen dat de betreffende Meriam Aboriginals er 
geen aanspraak op hadden sinds de eilanden waren geannexeerd, en ze 
meende niet te moeten voorzien in een compensatie voor de Aboriginals. 
Goedbeschouwd is deze wet een onteigeningsactie anno 1985. Volgens het 
bestaande Australische recht kan echter in geen geval eigendom worden 
verkregen zonder een geldige verkrijgingstitel (en dat betekent meestal dat 
er een gepaste betaling - 'just compensation' tegenover staat). Omdat hier 
blijkbaar voor de Aboriginals niet geldt wat in alle andere gevallen wel zou 
gelden, achtte de High Court de regeling in strijd met de Racial 
Discrimination Act (1975), een uitvloeisel van de International Convention 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965).25 
 In Mabo II (1992) vervolgens werd uitgemaakt wat de aard is van de 
'traditional rights' of aanspraken die de Meriam Aboriginals zouden hebben. 
De uitspraak maakte geschiedenis. Het is de zaak waarin de rechter een 
einde maakt aan de fictie dat Australië een terra nullius of niemandsland 
was.26 Het land was niet leeg en kon niet, zoals men tot dan toe niet zonder 
discriminatie volhield, als leeg worden beschouwd.27 De High Court 
oordeelde dat er een 'native title' bestaat en dat deze is blijven bestaan on-
danks de verwerving van de soevereiniteit door de Britse Kroon in 1788. De 
titel van de Kroon is, om zo te zeggen, belast met de titel van de 'natives'.28 

                                                 
24 In de naam voor dit arrest, dat in onderscheid met de latere uitspraak Mabo I wordt genoemd, 

wordt Eddie Mabo (1936-1992) geëerd. Hij was een van de vijf landrechtactivisten die de zaak bij 
de High Court aanspande. Hij overleed kort voor de tweede, de beroemste uitspraak (zie hierna).  

25 Cf. Sherry 1996: 7-10; Mardiros 1993; 8 nt 5; Butt 1995: 11. De greep naar internationale 
middelen komt voort uit het ontbreken van een Bill of Rights op het Australische continent 
(Sherry 1996: 9).  

26 Feitelijk is het een meerderheidsoordeel van zeven rechters die elk afzonderlijk met overwe-
gingen komen. Hierdoor worden de onderlinge verschilpunten zichtbaar. Een levendige anno-
tatorencultuur is het gevolg. 

27 Aboriginals zouden de grond niet bewerken, zich niet gesettled hebben en ook geen gevestigd 
rechtssysteem hebben ontwikkeld. Ze werden kortom te barbaars bevonden om door een gesettled 
'common law'-systeem te worden erkend. (Sherry 1996: 2-4, 12; Butt 1995: 5)  

 
28 Sherry 1996:11 



 114  

De Kroon heeft met de kolonisatie weliswaar het eigendomsrecht over de 
kolonie verworven en dus de mogelijkheid om over het gebied te 
beschikken, delen ervan te verkopen of te verpachten, maar als ze (nog) 
geen gebruik heeft gemaakt van een van deze opties dan is de 'native title' 
voor het verblijfsrecht van de Aboriginals op haar land (nog) niet vernietigd.  
 De rechter hield er dus allereerst rekening mee dat de verblijfsrechten 
kunnen zijn opgehouden te bestaan door zuivere en strikte wetgeving ('clear 
and plain' moet de regeling zijn, dus niet zoals die van Queensland in de 
zaak Mabo I in strijd met de Racial Discrimination Act), vervolgens dat ze 
kunnen zijn ingeruild door andere rechten die de 'native title' niet verdragen 
(ermee 'inconsistent' zijn, zoals in het geval van een verstrekte mijn- of 
weidevergunning) of dat ze zijn verloren gegaan door het niet-uitoefenen 
van het recht door de Aboriginals zelf. Onder deze laatste teloorgang vallen 
ook die gevallen waarin de Aboriginals niet kunnen aantonen dat ze een 
actuele traditionele band hebben met het betreffende grondgebied.29 In deze 
zin keren alle moeilijkheden terug, die onder de verschillende Land Rights 
Acts kwamen bovendrijven, de moeilijkheden namelijk om aan de 
omschrijving van een 'traditional ownership' te voldoen. Het valt te 
verwachten dat er met de term 'native title' opnieuw een spanning ontstaat 
tussen juridisch hanteerbare begrippen en de antropologische opvattingen 
van de tijd.30 
 Na de Mabo-uitspraak is er lichte paniek in Australië ontstaan. In 
hoeverre waren de Kroonactiviteiten van na 1975 in overeenstemming of 
juist in strijd met de Racial Discrimination Act? In hoeverre waren de 
'native titles' of juist de andere titels vernietigd of nog van kracht? In 
hoeverre waren de moeizaam veroverde landrechten van de Aboriginals via 
leaseconstructies nu juist evenzovele bewijzen voor het verlies van hun 
'native titles'? De federale regering antwoordde met de Native Title Act 
1993,31 die in grote lijnen het arrest van de High Court sanctioneert en 
                                                 
29 Cf. Butt 1995: 6-9. Ook elders in de wereld rijst voor inheemsen de moeilijkheid om hun tra-

ditionele band aan te tonen. Zie de bijdrage van Gerhard Anders in dit nummer over de zaak 
Mashpee Tribe v New Seaburg et al. (1978). De Mashpee Indianen zouden te weinig traditio-
nalisme vertonen om als 'tribe' te worden erkend. Het meegroeien van de Indianen met hun tijd 
(het 'transformeren') wordt volgens de auteur door de juridische uitleg van wat een 'tribe' is, 
ontkent. Hij houdt daarom een pleidooi voor de zelfdefiniëring.  

30 Sherry bijvoorbeeld neemt in het juridische doordenken al een voorschot. Ze zet uiteen hoe de 
'native title' in feite een ontkenning is van het Aboriginal eigendomsrecht. Zulke titels zijn 
volgens haar 'human rights to property not legal rights' (1996: 10). Dat betekent (als ik haar zo 
mag samenvatten) dat een officiële erkenning van een 'native title' onder het mes van de Racial 
Discrimination Act zou moeten komen te vervallen (1996: 15, 20 nt 99).  

 

31 Western Australia heeft op de valreep nog geprobeerd om de in november 1993 aangenomen en 
op 1 januari 1994 in werking tredende Native Title Act buiten spel te zetten. Op 2 december 1993 
nam de regering de Land (Title and Traditional Usage) Act (WA) 1993 aan waarin ze bepaalde 
dat alle 'native titles' in Western Australia bij deze waren vernietigd. De Mabo-zaak zou immers 
aan de regering de bevoegdheid tot het vernietigen van een 'native title' hebben gegeven. Deze 
statelijke wetgeving is echter in maart 1995 onverbindend verklaard omdat de staat zich een be-
voegdheid toeëigende die alleen de federale regering toekomt (Butt 1995: 16-20).  
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procedures biedt om een titel overeenkomstig te valideren of niet. Er lopen 
al verscheidene procedures.32  

History: their story 

Deze korte rechtsgeschiedenis van het Australische continent komt tot 
stilstand als we bij het moment van nu zijn beland. Het huidige moment is 
voor ons, of we nu jurist zijn of antropoloog, er echter altijd een van 
onzekerheid. Om te weten wat er nu is en wat er op het ogenblik 
daadwerkelijk geldt, zoeken we terug in de voorgeschiedenis naar aan-
leidingen voor de situatie van vandaag. Tegelijkertijd willen we voorbereid 
te zijn op wat er komen gaat en zullen we daarom de toekomst in blikken. 
We hangen aldus tussen twee tijden in. Ik kan voor mijzelf proberen het 
moment kleiner te maken door sneller informatie in te winnen, wat 
bijvoorbeeld mogelijk is door de naarstige bestudering van het gedane 
onderzoek of door de aansluiting bij Australische nieuwsgroepen op internet 
om automatisch en direct de meest actuele informatie over de Borroloola 
Aboriginals te ontvangen. Maar het moment blijft... waarin alles wat 
betekenis had respectievelijk krijgt, zijn bestaan niet meer heeft of nog niet 
heeft gevestigd. Het moment doet zich voor als iets waarvan de juridische of 
antropologische zingeving wordt weggezogen: de weg terug dan wel 
vooruit. Het is er, het is er voor even, maar oningevuld. Met Walter 
Benjamin33 zou ik juist aan dit minimale moment de mogelijkheid willen 
toekennen om te transformeren in een verlossend moment.  
 Op het ogenblik dat onze zin- of betekenisverlening stokt, hebben de 
Aboriginals de kans om met hun eigen presentie en hun eigen verhaal door 
te breken. Ze gingen (en gaan) immers steeds schuil achter de juridische en 
antropologische werkelijkheid van vandaag de dag.34 Laat ik me beperken 
tot hun Police Times, Welfare Times, Struggle for Our Land en Living with 
Two Laws. De Borroloola Aboriginals tonen ons, in het eerste filmdeel de 
harde lijn, de repressie van de 'white fella'. Ze worden opgebracht, geslagen 
en gedeporteerd. Dat deel wordt afgewisseld met het verhaal van de softe 
lijn door het tonen van welzijnswerkers die de Aboriginal vrouwen prijzen 
als ze zich conformeren aan de restricties die gelden bij de zeep-, kleding- 

                                                 
32 De procedures die onlangs geheel doorlopen zijn, betroffen (de bevestiging van) titels die op het 

moment dat ze door de Kroon waren verleend, de 'native titles' hadden vernietigd. De meeste 
zaken waarin de bevestiging van een 'native title' werd gezocht, zijn onder de oude wetgeving, 
zoals de Land Rights Act, gestart. Men houdt de procedures nu veelal op om de claims onder de 
Native Title Act in te kunnen dienen bij de National Native Title Tribunal, zoals de Wik Peoples v 
Queensland. (Butt 1995: 20-26) Mij is (nog) niet bekend hoe het met de ('native') titels van de 
Borrooloola Aboriginals is gesteld.  

33 Benjamin 1940: 260. 

 
34 Gumbert 1981: 110. 
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en voedseluitdeling. 'Good girl,' prijst een blanke Charitasmadame een 
volwassen Aboriginal vrouw die omringd door haar gezin met schone 
nagels en gekamd haar is aangetreden. Dit deel wordt afgewisseld met deel 
3, dat hierboven al uitvoerig aan de orde was, over het contrast tussen 
'Aboriginal law' en 'European law'. In deze delen wordt door het feit dat de 
Aboriginals hun verhaal voor de camera kracht bij zetten door de cruciale 
gebeurtenissen te ensceneren, alles geactualiseerd. De werkelijkheid, de 
geschiedenis en daarmee de objectiviteit krijgen geen kans om zich in 
zuivere vorm te installeren.35 
 Of kan ik zeggen dat de werkelijkheid, de geschiedenis en daarmee de 
objectiviteit op aboriginal wijze de kans krijgen om zich in hun 
gemetamorfoseerde vorm aan te dienen? Tegen de achtergrond van deze 
mogelijkheid is het in ieder geval niet aan te raden om de filmdelen in een 
historische lijn te plaatsen, waardoor het derde deel zo geïnterpreteerd wordt 
dat we zijn aangekomen bij een schets van de situatie, zoals die is ten tijde 
van het uitbrengen van de film. Het vierde deel zou dan als een soort 
apotheose gaan functioneren.  
 Met het vierde deel stappen we echter in een andere tijdzone (als we daar 
met de andere delen al niet waren):  
 Het is nacht, we zijn getuige van een 'corroboree'. Beschilderd en 
opgetuigd brengen Aboriginals met dansen en zingen hun ceremonie, hun 
dreaming, hun law, hun land tot uitvoering. Ze zijn met vliegtuigjes en 
landrovers naar hun voorouderplaats gekomen 'to learn their law'. We zien 
stukjes van een dodenherdenkingsceremonie, van een vrouwendreaming, 
van een genezingssongline, van een initiatierite op de plek waar ze hun 
kinderen leren om te gaan met het vee, zorg te dragen voor het land en het 
(door jacht of anderszins) verkregen voedsel onderling te delen. Ook leren 
ze de Europese technieken en apparaten te hanteren. De Borroloola 
Aboriginals hebben allang een methode gevonden om de westerse wereld te 
incorporeren, waarbij ze voortdurend hun eigen manier van leven weten te 
vinden. In Living with Two Laws demonstreren ze hoe de vliegtuigen, de 
elektrische gitaren, de landrovers onderdeel uitmaken van hun law, hun 
ceremonie, hun dreaming, hun land. Waarom ook niet? Zij lieten ons toch 
juist zien dat ze met dualiteiten weten te werken, met bijvoorbeeld die van 
de 'gidjan' en de 'djungkayi'. Ik vrees met Chatwin dat ze aan deze moderne 
vindingen een dreaming zullen wijden.36 De meest actuele vindingen 
                                                 
35 Cf. ook Goodall (1992) over Aboriginals die de mazelenepidemie en de atoombomproeven in één 

gebeurtenis bijeenbrengen en aldus actualiseren (volgens onze tijdrekening viel de eerste direct na 
de Tweede Wereldoorlog, de tweede midden jaren vijftig) of cf. Borsboom (1996) die ons 
toevertrouwt dat hij er twintig jaar over heeft gedaan om een uitspraak uit de mond van een 
bevriende Aboriginal, namelijk 'I killed captain Cook', in dit licht te begrijpen (1996: 36-38).  

 

36 Chatwin (1987: 17). Onze 'vrees' vindt steun bij de etnografische films Trobriand Cricket: an 
ingenious response to colonialism (Leach & Kildea 1976) met de opname van het ritueel van de 
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worden met de voorouderlijke vormen van Aboriginal weten opgenomen in 
een up to date 'songline'.  
 
Maar, of ze wat hun landrechten betreft daarmee ook geholpen zullen zijn... 

                                                                                                                                                    
Trobianders dat het Britse cricketspel en het gemarcheer van Britse patrouilles incorporeerde, en 
Aeroplane Dance (Graham 1994) over Aboriginals die de lotgevallen van (de crew van) een 
Amerikaanse bommenwerper in 'songline', in 'dreaming', in ceremoniële dans en objecten hebben 
omgezet. Beide films waren onlangs in het Amsterdamse Soeterijn te zien bij het antropologische 
filmfestival Beeld voor Beeld (5-8 juni 1997), georganiseerd door SAVAN. De films vormden 
tezamen het blok 'Invention of tradition'.  
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Bijlage bij De film Two Laws in een twilight zone 
 
(Video)films for the showcase of the Law and Society Association & 
Research Committee on Sociology of Law Congress, Amsterdam 1991 
selected by Paul Bijvoet 
 
A LA RECHERCHE DE LA JUSTICE (In search of justice) by Emile van 
Rouveroy van Nieuwaal. 1977-78, 1980. 52 min. French narration and 
subtitels. Several cases. Traditional courts and the Juge de Paix in N'Zara (= 
Sansanné Mango), Northern Togo. Distribution: Afrika-Studiecentrum, 
Postbus 9555, 2300 RB Leiden, Nederland. Telefax 31 71 273344. 
ADLIYE, THE ETHNOGRAPHY OF A RURAL LAW COURT by June 
Starr. 1967, 1968. Footage with voice-over of eleven cases heard in a rural 
district civil and criminal court in a southwestern Anatolian Turkish court. 
Distribution: Prof. dr. J. Starr, 1769 Park Blvd, Palo Alto, CA 94306, USA. 
Telefax 1 415 328 7518. 
BEKOIDINTU, ANY HOUSE IS BETTER THAN MINE by Emile van 
Rouveroy van Nieuwaal. 1978, 1979. 34 min. One case. Traditional 
courtsessions. Ngam-ngam, Anufom, Northern Togo. Distribution: Afrika-
Studiecentrum, Leiden (see above) 
BIRDS OF PASSAGE [A] [FROM BAKKIE TO HOGEZAND], NOG 
STEEDS ONDERWEG, TUSSEN BAKKIE EN HOGEZAND (Still on the 
move, between [Java, Indonesia,] [the village] Bakkie [in Suriname] and 
[the small town] Hogezand [in Nederland]) by Fons Grasveld. 1987. 50 min. 
Distribution: Mannus Franken Stichting, Eikbosserweg 38, 1214 AJ 
Hilversum, Nederland. Telefax 31 35 284261. 
BIRDS OF PASSAGE [B] by Louk Vreeswijk. 1989, 1990. 55 min. The life 
of Sri Lanka contract-housemaids in the Gulf States. Part of a longterm 
research project of the University of Leiden and the University of Colombo. 
Distribution: University of Leiden, ICA/SNWS, Postbus 9500, 2300 RA 
Leiden, Nederland. Telefax 31 71 273619. 
COURTS AND COUNCILS, DISPUTE SETTLEMENT IN INDIA by Ron 
Hess and Robert M. Hayden. 1981. 30 min. Distribution: University of Wis-
consin, South Asian Area Center, Mr. Adam Grotsky, 1236 Van Hise Hall, 
Madison, WI 53706, USA. Telefax 1 608 262 4747. 
DEAD END TRACK, BETWEEN MOÇAMBIQUE AND SOUTH-
AFRICA by Jack Janssen. 1990. 50 min. The film crew travelled with an 
ex-Frelimo-freedom-fighter over the railroad from the capital, Maputo, to 
the borderpost, Ressano Garcia, under the thread of the right-wing resistance 
movement Renamo. Distributor: Margaret Mead Productions, Van 
Hallstraat 52, 1051 HH Amsterdam, Nederland. Telefax 31 20 824 367. 
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HARVEST FESTIVAL IN SAHU by Saskia Jouwersma, Leontien Visser 
and I Made Seraye. 1982, 1985. 90 min. Ladang-rice village Awer, 
Halmahera, Propinsi Maluku, Indonesia. Part of the Halmahera Research 
Project. Distribution: University of Leiden, ICA/SNWS (see above). 
IN THE SHADOW OF WAR, VILLAGE IN AFGHANISTAN by Joost 
Verhey. 1987. 48 min. The village Kowri is under control of one of the 
resistance groups. Social life is affected by the war, illustrated by the events 
around the second wedding of a villager. (Also an 84 min-version is 
available). Distributor: Margaret Mead Productions (see above). 
INDONESIA CALLING by Joris Ivens. 1946. 23 min. Australian dockers 
refusal to handle cargo for Dutch ships heading for Indonesia as a protest 
against Dutch colonialism in the region.  
KARSPEL 2 by Ton Guiking and Steef Meyknecht. 1987, 1991. 73 min. In 
and out of control in a children's home, in Amsterdam (Karspel 2 is the 
name of the institution). Distribution: NFI, Postbus 515, 1200 AM 
Hilversum, Nederland. Telefax 31 35 235 906. 
LORANG'S WAY by David & Judith MacDougall. 1974, 1979. 70 min. 
Law and dispute settlement among the Turkana of northwestern Kenya. 
MIDWIFERY AND THE LAW by Simon Fraser University 1990, 1991. 29 
min. It examines how midwifery initiatives in Canada have been hindered 
by the law, and how consumers and midwives are organizing to bring about 
the legalization of midwifery in Canada. Distribution: Dr. Brian Burtch, 
Simon Fraser University, Educational Telecommunications Projects, 
Bumaby, British Columbia, V5A 1S6, Canada. 
SHEREA, DISPUTE SETTLEMENT BY THE PARAMOUNT CHIEF NA 
TYA TYEKURA IN MANGO by Emile van Rouveroy van Nieuwaal and 
Els Baerends. 1970-71, 1975. 23 min. Distribution: Afrika-Studiecentrum, 
Leiden (see above) 
THE RETURN, AFGHAN REFUGEES AND THE FUTURE by Joost 
Verhey. 1989. 52 min. The film consists of three different stories about 
longing, sorrow, hope, fear and confusion. Distributor: Margaret Mead 
Productions (see above). 
THE SAKUDDEI by John Sheppard and Reimar Schefold. 1974. 52 min. 
Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat, Indonesia. 
(In the series Disappearing World, Granada TV, London) Information about 
distribution: University of Leiden, ICA/SNWS (see above). 
A TOBELO MARRIAGE by Dirk Nijland, Jos Platenkamp, Lis Asinoellah 
and Frans Rijoly. 1982, 1985. 108 min. A meticulous documentary about 
the elaborate social process leading to marriage in Tobelo society 
(Halmahera, Propinksi Maluku, Indonesia). Distribution: University of 
Leiden, ICA/SNWS (see above). 
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TWO LAWS by the Borroloola Aboriginal Community, Carolyn Strachan 
and Alessandro Cavadini. 1981. 2 h 10 min (in four parts of approximately 
30 min each: Police Times, Welfare Times, Struggle four Our Land and 
Living with Two Laws) Borroloola, Northern Territory, Australia. 
Distributor: CON-Filmverleih, Postfach 106545, D-2800 Bremen 1, 
Deutschland. Telex 246971. 
UN CRAPAUD DANS LA COUR (A toad in the courtyard) by Emile van 
Rouveroy van Nieuwaal and Els Baerends. 1977-78, 1979. 23 min. French 
narration and subtitles. Lifestory of a former paramountchief of the Anufòm 
in N'Zara (=Sansanné Mango) in Northern Togo. Distribution: Afrika-
Studiecentrum (see above).  
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