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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
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