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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Inuit outside the Arctic. Migration, Identity and Perceptions. 

Tekke Terpstra 

 

1. De Groenlandse samenleving is niet te begrijpen zonder aandacht te 

besteden aan migratie. 

 

2. Het Arctisch gebied mag dan gepercipieerd worden als een wildernis 

zonder mensen, voor een antropoloog blijven de mensen het 

middelpunt. 

 

3. Aandacht voor culturele identiteit van Groenlanders in Denemarken 

is essentieel om negatieve beeldvorming over deze bevolkingsgroep 

te veranderen. 

 

4. Door de grote aandacht voor klimaatsverandering, raken andere 

belangrijke ontwikkelingen in het Arctisch gebied onderbelicht.  

 

5. Een vergelijkend perspectief zoals geboden in dit boek, draagt bij tot 

het nader tot elkaar brengen van verschillende onderzoekstradities 

op het gebied van Inuit cultuur. 

 

6. Voor het nuanceren van de beeldvorming over Inuit cultuur is 

aandacht voor verstedelijking in het Arctisch gebied van groot 

belang. 

 

7. Als wij in Nederland Inuit vooral zien als jagers met hondensleden, 

moeten we niet vreemd opkijken wanneer molens en klompen het 

beeld van Nederland in het buitenland bepalen.  

 

8. Het gebruik van specifieke terminologie (zoals Inuit en migratie) is 

noodzakelijk in een publicatie als deze, maar bewerkstelligt ook de 

totstandkoming van generalisaties. 

 

9. Door Nijntje krijgen Nederlandse kinderen het beeld van 

Noordpoolbewoners in iglo’s met de paplepel ingegoten. 

 

10. Migratie is van alle tijden.  


