
 

 

 University of Groningen

Het topje van de ijsberg
Boschman, Nienke; Hacquebord, Louwrens; Veluwenkamp, Jan Willem

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:
2005

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Boschman, N., Hacquebord, L., & Veluwenkamp, J. W. (editors) (2005). Het topje van de ijsberg: 35 jaar
Arctisch centrum (1970-2005). (Volume 2 redactie) Barkhuis Publishing.

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).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

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: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/dc966cdb-caf7-4b47-94b3-2c6af231dd8a


 

Het topje van de ijsberg  

35 jaar Arct isch Centrum (1970–2005)



 

Circumpolar Studies 

Volume 2 

Circumpolar Studies is a series on Dutch research in the Polar regions published 

by the Arctic Centre, RUG, on a regular basis of one volume every two years. 

 

 

 

 



 

HET TOPJE VAN DE IJSBERG 

35 jaar Arctisch Centrum (1970–2005) 

redactie 

 

Nienke Boschman, 
Louwrens Hacquebord, 

Jan Willem Veluwenkamp 
 

 

 

Barkhuis Publishing 

Groningen 2005 

 



 

Foto omslag: Ben Bekooy  

Ontwerp omslag: Andreas van Iterson 

Vormgeving: Barkhuis Publishing 

Druk: Giethoorn ten Brink 

 

ISBN 90-77922-01-6 

ISSN 1574-0374 

 

 

 

 

 

© 2005 Arctisch Centrum, RUG 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 

een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or 

by any means, electronic or mechanical, including photcopying, recording, or by any information 

storage or retrieval system, without permission in written form from the publisher. 



 

 v 

Inhoud 
 

Voorwoord vii 

 

A.D. Kylstra  
Het Arctisch Centrum. Ontstaan en ontwikkeling 1 

  

A.G.F. van Holk  
De fascinatie van Groenland. Een terugblik 9 

 

L. Hacquebord 
Amy van Marken en het Arctisch Centrum 15 

 

H.H.T. Prins and  H.E.L. Prins  
From Tropical Africa to Arctic Scandinavia.  

A.H.J. Prins as Maritime Anthropologist 21 

  

H.K. s’Jacob  
Van een professorale naar een bestuurlijke organisatie. 

Het Arctisch Centrum 1975–1983 31 

  

L. Hacquebord  
De grenzeloze mogelijkheden van het Arctisch Centrum. 41 

 

F. Steenhuisen  
Het Arctisch Centrum in AMAP 47 

 

L. Hacquebord  
Twenty five years of multi-disciplinary research  

into the17th century whaling settlements in Spitsbergen. 53 

 

S.Y. Comis  
Onderzoek van zeventiende- en achttiende-eeuwse kleding  

opgegraven op Spitsbergen: mogelijkheden en onmogelijkheden 61 

 

R.H. Drent  
Animal ecologists and the lure of the Arctic: a thirty year saga 1975–2005 71 

 



 

 vi

J. de Korte  
A Tourist in the Arctic 79 

 

T. Hofstra  
De (Sub-)Arctis in de Oudgermaanse taal- en letterkunde 83 

 

J.W. Veluwenkamp  
Stad van de Aartsengel en Mercurius 89 

 

M.J.J.E. Loonen  
Grenzen verleggen 97 

 

T. Haartsen  
Spitsbergen: van toevallige ontdekking tot Arctisch avontuur 103 

 

T. de Graaf, M. Bergmann en H. Shiraishi  
Voices from Tundra and Taiga: The Study of Endangered Arctic  

Languages in Russia 111 

 

K.I.M. van Dam  
Nunavut: de eerste stappen 119 

 

J.B. Boschman  
Van Roodeschool naar Longyearbyen 127 

 

C.E. ten Cate  
Afstudeerproject in Oost-Groenland, meer dan een studie 133 

 

Bijlagen 139 
Statuten interfacultaire werkgroep Arctisch Centrum 140 

Symposia en congressen 142 

Proceedings 143 

Tentoonstellingen 144 

Door medewerkers van het Arctisch Centrum gepubliceerde boeken 146 

Dissertaties 147 

Scripties 148 

Expedities (mede)georganiseerd door het Arctisch Centrum 151 

 



 

 vii 

Voorwoord 
 

Het Arctisch Centrum werd op 19 januari 1970 opgericht door zes hoogleraren 

uit de alfa- en gamma-faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen. De statuten 

van de Interfacultaire werkgroep Arctisch Centrum van die datum vermelden dat 

“De oprichting is geschied onder goedkeuring van de betrokken faculteiten en is 

bekrachtigd door het College van Rector en Assessoren der Universiteit”. 

Daarmee was het Arctisch Centrum een feit.  

 Op 19 januari 2005, 35 jaar na de oprichting, telt het Arctisch Centrum tien 

medewerkers die zich bezighouden met historisch, geografisch, cartografisch, 

archeologisch, biologisch en milieukundig onderzoek in beide poolgebieden. 

Bovendien vertegenwoordigen zij Nederland in diverse internationale 

organisaties op het gebied van het poolonderzoek.  

 Het leek ons, als medewerkers van het Arctisch Centrum, een goed idee de 

oprichting van het centrum te gedenken door samen met oud-bestuursleden, 

oud-medewerkers, studenten en oud-studenten een bundel samen te stellen 

waarin wordt stilgestaan bij activiteiten, gebeurtenissen en ervaringen uit het 

verleden van het centrum. Uiteindelijk hebben zeventien mensen aan deze 

bundel bijgedragen. Het verheugt ons zeer dat zovelen bereid waren mee te 

werken en de geschiedenis van het Arctisch Centrum gestalte te geven. Om 

overlap en fouten te vermijden, hebben we soms wijzigingen in de tekst 

voorgesteld en, na goedkeuring van de auteur, doorgevoerd. Desondanks blijft 

elk natuurlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de eigen bijdrage. 

 Uit het enthousiasme van de auteurs en de inhoud van hun bijdragen blijkt 

dat het Arctisch Centrum de afgelopen jaren niet alleen in een behoefte heeft 

voorzien, maar ook veel mensen heeft geïnspireerd op de een of andere manier 

met de poolgebieden bezig te zijn. De gegevens die achter in het boek worden 

gepresenteerd, laten zien dat het centrum in de afgelopen 35 jaar niet heeft 

stilgezeten. Er zijn symposia en congressen georganiseerd, verslagen gemaakt, 

tentoonstellingen opgezet en publicaties geschreven voor een wetenschappelijk 

en een algemeen publiek.  

 Sinds 1987 biedt het Arctisch Centrum de multidisciplinaire cursus leven en 

overleven in het poolgebied aan, die jaarlijks door ongeveer twintig studenten 

wordt gevolgd. Sinds 1987 zijn 52 doctoraal scripties en elf proefschriften 

geschreven. Bovendien heeft het centrum in totaal 43 studenten in de 

gelegenheid gesteld daadwerkelijk met de Arctis kennis te maken. Velen van 

hen zijn tijdens die kennismaking met het poolvirus besmet geraakt; zij willen 

steeds weer naar die witte wereld terug.  
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 De oprichting van het Arctisch Centrum in 1979 was een fantastisch initiatief 

van zes hoogleraren. Als deze bundel dat duidelijk maakt, hebben wij ons doel 

bereikt. En die zes? Leest u deze bundel! 

 

Nienke Boschman, Louwrens Hacquebord en Jan Willem Veluwenkamp 


