University of Groningen

Inuit outside the Arctic
Terpstra, Tekke

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2015
Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Terpstra, T. (2015). Inuit outside the Arctic: Migration, identity and perceptions. [Groningen]: University of
Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).
Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 01-10-2020

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
Noordpoolbewoners in iglo’s met de paplepel ingegoten.
10. Migratie is van alle tijden.
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