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De fascinatie van Groenland 
Een terugblik 
 

A.G.F. van Holk 

 

Terugkijkend op mijn ‘circumpolaire’ activiteiten denk ik in de eerste plaats met 

veel genoegen terug aan de bijeenkomsten van begin jaren ‘70 met de 

Groningse collega’s Kylstra, Prins, Waterbolk, mevrouw Van Marken, Nellejet 

Zorgdrager, Lies Liefferink en anderen, waar de gezamenlijke belangstelling 

voor de arctische en subarctische culturen allengs gestalte kreeg en tot een 

echte werkgroep uitgroeide. Reeds in de loop van die eerste jaren konden er 

zowaar enige ‘internationale’ (Scandinavisch-Nederlandse) symposia worden 

georganiseerd, waarvan de resultaten zijn neergelegd in een aantal bundels 

(1971, 1973, 1976, 1978 e.v.). Verscheidene conferenties gingen vergezeld van 

een tentoonstelling van de relevante materiële cultuur en artistieke producties uit 

de circumpolaire cultuur.  

 In de hierop volgende periode viel wat ik als een hoogtepunt van de 

activiteiten van het centrum beschouw: de expedities naar ‘Smeerenburg’ onder 

leiding van de huidige directeur Hacquebord en met de enthousiaste steun op de 

wal van mevrouw Amy van Marken. Mijn eigen, zeer bescheiden, bijdrage heeft 

zich destijds beperkt tot het zoeken van een geschikt schip voor het vervoer van 

de expeditieleden naar Spitsbergen. Als volkomen leek op scheepvaartgebied 

had ik de hulp ingeroepen van mijn vriend Verhey, die in z’n vrije tijd een 

roestige vissersschuit had omgebouwd tot een fraai pleziervaartuig. Na enig, met 

kennersblik, bekloppen van de scheepswanden stelden we vast dat het 

voorwerp van onderzoek in de haven van Den Oever ongeschikt was. Gelukkig 

kon het Arctisch Centrum kort daarop de hand leggen op de befaamde 

“Plancius” van het Loodswezen, waarmee, met enthousiaste sponsoring van de 

Firma Carl Denig, de tweede en volgende meerkoppige expedities naar 

Spitsbergen konden worden ondernomen. 

 Er is mij in de loop der jaren vaak de vraag gesteld, hoezo ik mij als slavist 

met subarctische culturen was gaan bezig houden. Ik kan die vraag zonodig als 

volgt beantwoorden. 

 Bij het maken van nostalgische reizen per Bosatlas in de beslotenheid van 

bezettings- en onderduiktijd viel mijn oog telkens weer op dat eigenaardige 

subcontinent Groenland: Europees (toen nog) in staatkundig opzicht, maar 

sociaal-geografisch behorend tot de Nieuwe Wereld; grotendeels bedekt met 

een plaatselijk kilometers dikke ijskap; langs de kusten bevolkt met Inuit 
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(Eskimo’s), wier bestaan voor mij toen nog een legendarisch karakter had van 

sneeuwhut-bewoners, jagend vanuit hun ranke kajaks op zeehonden, vanaf de 

ijsrand op narwals, of, in het voorjaar, op kruipjacht (aorneq) over onafzienbare 

ijsvlakten; en, tenslotte, voor mij het raadselachtigste: wat voor taal spraken 

deze mensen? De fascinatie van Groenland kreeg mij te pakken: ik begon te 

lezen over land en volk, haalde mij uit de welvoorziene Leidse UB de vermaarde 

grammatica van Samuel Kleinschmidt (1851) – structuralistisch ‘avant la lettre!’ – 

en de beschrijving van het Labrador-Eskimo door Theodor Bourquin (1891). Mijn 

fascinatie met de taal der Inuit werd niet alleen gevoed door de ingewikkelde 

werkwoordsvormen met hun subject-objectsuffixen en ingebouwde lexicale 

elementen, maar ook door de onder andere uit Berglands beschrijving bekende 

woordgedrochten als 

nalunaarasuwartaatiliyuqatigiingngiwwiSSuwaliyulirSaaliraluwallaramingnguuN 

aasingnguuq ‘ze zeiden dat ze stellig van plan zouden zijn geweest samen een 

grote plaats aan te leggen voor het bouwen van een telegraaf, maar, zoals 

gewoonlijk, zeiden ze, (kwam er niets van)’, waarbij de vraag kan rijzen hoe 

deze in het dagelijks taalgebruik en in de kindertaal worden ingepast (al voegt de 

schrijver er geruststellend aan toe dat “woorden van meer dan vijftien 

lettergrepen niet zeer frequent zijn” (Bergsland, 1955 : 22)). 

 Na de oorlog had ik het voorrecht in contact te komen met professor Niko 

Tinbergen, die in 1932–33 samen met zijn vrouw een jaar in Angmassalik 

(O.Groenland) had doorgebracht en enthousiast vertelde over hun ongelooflijke 

confrontatie met de barre natuur van het gebied. Hij was vanuit Denemarken, 

dwars door het drijfijs, overgestoken en afgezet in een schaars bevolkte streek, 

waar het echtpaar in z’n eigen onderhoud diende te voorzien. Van hem heb ik 

toen onder andere twee delen Meddelelser om Grønland I en II cadeau 

gekregen, die een ware goudmijn aan informatie over Groenland bleken te 

bevatten. Sindsdien heb ik mij, met vele tussenpozen vanwege mijn 

hoofdvakstudie Slavistiek, met Groenland en het Groenlands, en andere 

Eskimotalen, bezig gehouden. Als ik de fascinatie van Groenland in één these 

zou moeten samenvatten dan was het wellicht deze, dat hier, als het ware pal 

tegenover de Oude Wereld, een – waarschijnlijk late – vorm van Indianentaal 

wordt gesproken en, althans tot voor kort, een leef- en cultuurpatroon gehuldigd, 

waarvan de materiële basis terugreikt tot postglaciale tijden. 

 In de winter van 1976 was het, na maanden voorbereiding, eindelijk zover, 

dat ik mijn eerste reis naar Groenland kon maken, met een toelage van Z.W.O 

(thans N.W.O) en verrijkt met de waardevolle adviezen van Drs. Gert Nooter van 

het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden. Doel van deze reis was het 
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verzamelen van materiaal over de dagelijkse werkelijkheid achter de in menig 

opzicht zo archaïsche structuur van het Westgroenlands: de ideale locatie 

daarvoor leek Jakobshavn (Ilulíssat) aan de westkust, op ± 68° NB, op de grens 

van traditie en vernieuwing in de Groenlandse cultuur. Mijn bezigheden 

bestonden voornamelijk uit het voeren van gesprekken – zoveel mogelijk in het 

Westgroenlands – met informanten uit verschillende groepen bewoners, bij de 

mensen thuis, op straat, of in het bejaardencentrum, waar twee oude jagers met 

woord en gebaar, en elkaar verbeterend, op tafels gezeten, een spannend 

jachttafereel uitbeelden. Niet onvermakelijk was de zitting van de gemeenteraad, 

die alras ontaardde in stoeipartijen van de raadsleden van beiderlei kunne. Op 

de lagere school mocht ik de kinderen iets over Nederland vertellen (in 

hakkelend Westgroenlands, dus onder grote hilariteit…). Een keer heb ik een 

interview afgenomen aan een Groenlandse journaliste uit de hoofdstad o.a. over 

het begrip kimik (onvertaalbaar; zoiets als ‘levenskracht, vitaliteit’); de Britse 

geograaf Wally Herbert nam mij een keer mee over het zee-ijs naar een enorme, 

voor de kust vastzittende ijsberg. Een andere keer ben ik gaan vissen door een 

wak (agdluaq) in het zee-ijs, samen met Pîta Heilman (technicien van de 

garnalenfabriek), waarbij ik na enige uren kleumen zowaar een strandkabeljauw 

(sârugdleq) ophaalde. Ik denk met dankbaarheid terug aan de gulle gastvrijheid 

van talloze Groenlanders en Denen in Ilulíssat. 

 Vanaf 1987 moest ik om gezondheidsredenen met mijn werkzaamheden als 

lid van het Arctisch Centrum voor langere tijd stoppen, al kon ik later toch nog 

een paar jaar in de Slavistiek werkzaam blijven en een boek over een 

tekstlinguïstische benadering van Russisch en Pools toneel afronden (1996). 

Voortbouwend op mijn artikel in de congresbundel van het Arctisch Centrum uit 

1976 heb ik mij vooral bezig gehouden met het “vertalen” van het wereldbeeld 

van een cultuur in een linguïstisch model van semantische naamvallen 

(semantic case) en de stilistische structuur van teksten. Het model in kwestie is 

geïnspireerd op dat van de sociaal-geograaf Hoekveld (1975) en de visuele 

voorstelling van de drie fundamentele tekenfuncties volgens Bochénski 

(1954:29) Mijn eigen versie van een en ander voorziet in een ruimte of 

“semiosfeer” (in de terminologie van Lotman (1990)), die is opgebouwd uit een 

drietal deelruimtes: 

(1) de morfosfeer van de materiële cultuur, met name de artefacten, en hun 

neerslag in het bestand van naamwoorden in de desbetreffende taal; 

(2) daarboven de ideosfeer van de wereldbeschouwing; 

(3) tussen deze twee de sociosfeer van de gesproken taal, waarin de zinnen als 

eenheid fungeren. 
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De ideosfeer van de Inuitcultuur is traditioneel het domein van bovennatuurlijke 

machten, die merendeels de mens vijandig gezind waren (zoals Remie het 

beschrijft voor de Arviligdjuarmiut, een ondergroep van de Netsilik-Eskimo’s; 

Remie, 1978:40). Belangrijk hulpmiddel tegen deze vijandige machten waren de 

amuletten, waarvan men aannam dat ze de drager beschermden (Remie 

1978:40). Een amulet ( in andere culturen ook bekend als talisman of mascotte) 

is een treffend voorbeeld van de wijze waarop een element van de materiële 

wereld de belichting kan worden van een ideële kracht, waarvan de aard kan 

worden begrepen als een semantische relatie, c.q. tussen de amulet en de als 

dreigend ervaren omgeving van de drager. Zulke semantische relaties zijn in 

feite niets anders dan inhouden van linguistische constructies die ook buiten het 

archaïsche universum voorkomen, niet ten laatste in onze eigen cultuur. Ik denk 

dan vanuit mijn Slavistische achtergrond aan een bekend gedicht van Aleksandr 

Poesjkin uit 1827, getiteld Talisman. Deze wordt, in het gedicht, aan de lyrische 

‘ego’ geschonken door een geliefde, met de waarschuwing dat de talisman hem 

niet zal helpen tegen ziekte en dood, de balling niet verlost van heimwee, maar 

wel bescherming biedt tegen leugenachtige liefde; een geheimzinnige kracht 

woont in de talisman, zegt de geliefde. Het gaat hier dus om een constructie 

gebaseerd op een werkwoord van ‘geven’, waarbij de rollen van ‘geefster’ (de 

geliefde), het ‘gegeven’ voorwerp (de talisman) en de ‘ontvanger’, (de dichter) 

gecombineerd worden met elkaar en met de ‘geheimzinnige kracht’ 

(tainstvennaja sila in de Russische tekst) van het object, hetgeen leidt tot zijn 

‘beschermende’ werking (soxranit ot…’ beschermt tegen…’ in de tekst). Een en 

ander kan worden weergegeven in de vorm van onderstaand schema: 

Linguïstische structuur van een amulet 

 

Dit is slechts een van talloos vele toepassingen van de ‘donatieve’ constructie 

(gebouwd op werkwoorden van ‘geven’), waarvan ik, op grond van het door mij 

voor Russisch en Pools geanalyseerde materiaal, waag te veronderstellen dat zij 

een universeel karakter bezit. 

voorwerp met 

magische kracht: 

naamwoord  

beschermende 

werking: constructie 

van werkwoord 

 

gever  

 

gegevene  

 

ontvanger 
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SUMMARY 

When looking back on my ‘circumpolar’ activities I recollect with pleasure the 

sessions of the ‘seventies’ with my colleagues in Groningen, where our common 

interest in Arctic and sub-Arctic cultures took shape and grew into a true working 

party. Even during those early years we were already able to organise several 

Scandinavian – Dutch symposia, the results of which were laid down in the Arctic 

Centre’s publications of 1971 and the following years. Sundry conferences were 

accompanied by an exhibition of the relevant material culture of Inuit peoples. 

The next period witnessed what I consider to be the apogee of the AC’s 

activities: the expeditions to ‘Smeerenburg’, the remains of the 17th-century 

whalers’ settlement on Amsterdam Island, under the leadership of Professor 

Hacquebord and with the enthusiastic support on shore of the late Professor 

Amy van Marken.  

 My first acquaintance with Greenland was Samuel Kleischmidt’s admirable 

grammar of 1851, with its ‘structuralist’ description of verb forms, their subject-

object suffixes and incorporated lexical elements. I was especially puzzled about 

how sentences with words of some thirty-odd syllables (like the one quoted in 

the paper) could arise and be integrated in daily usage. In the winter of 1976 I 

had at last the opportunity to visit Greenland and to study the working of a 

polysynthetic language on the spot. For this purpose I chose Ilulíssat 

(Jakobshavn) on the west coast as a most appropriate location, at the very 

boundary of tradition and innovation in Greenlandic culture at that time. My work 

consisted mainly of conversations with native informants, visiting a primary 

school, a pensioners’ home, attending a meeting of the town council, and so on. 

My subsequent work was chiefly concerned with the ‘translation’ of a culture’s 

world-view into a linguistic model of the structures of literary texts (mostly 

Russian and Polish, and some Inuit tales). Inspired by the work of the 

semiotician Lotman, the philosopher Bocheński and the social geographer 

Hoekveld c.s., I devised a representation of the deep structure of texts as a 

tripartition of their semiotic space into the morphosphere of the material culture, 

the ideosphere of the corresponding world-view, and, in-between these, the 

sociosphere of the spoken language, in which sentences figure as units. The 

ideosphere of traditional Inuit culture is the domain of supernatural forces, which 

for the most part are inimical (as described for the Arviligdjuarmiut of Pelly Bay, 

Canada, in Remie 1978). As an example I suggest a summary analysis of the 

function of an amulet in terms of a linguistic construction in which (1) the nominal 

component is provided by the representation of an object with magic force,  
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(2) the protective function is procured by verbal expressions like ‘give protection 

to A from B’, while the verbal actors consist of the familiar triplet of ‘giver’, ‘given’ 

and ‘receiver’.  
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