
Van de hedendaagse Amerikanen en Canadezen. 
Inuksuks (het correcte meervoud is inuksuit) zijn stenen figuren gemaakt door 

de eerste bewoners van Noord Canada, de Inuit. De Inuit leefden in streken die 

nu Canada, Alaska, en Groenland worden genoemd. Voor duizenden jaren 

konden zij gevonden worden in deze regio's Het woord "inuksuk" is een 

Inuktitut woord wat betekend "Handelen conform de menselijke capaciteit" en 

komt van het woord "inuk" wat vertaald kan worden als "menselijk wezen". 

 

Populariteit van de Inuksuk 

In het laatste decennium spraken de Inuksuk weer enorm tot de verbeelding van de Canadezen van 

kust tot kust en stenen met menselijke figuren kunnen weer overall aan de kant van de weg worden 

gevonden. Als je een T-shirt draagt met een Inuksuk erop dan zal elke Canadees op de planeet dit 

herkennen en vriendelijk lachen. Op 1 April 1999 veranderde de Canadese politieke en geografische 

kaart toen een nieuw district, Nunavut werd opgericht. Nunavut werd gevormd uit het oosterse gedeelte 

van de noordwestelijke grond gebieden en werd officieel Canada’s derde grondgebied. Nunavut “ons 

land” 

in Inuktitut werd opgericht door een verdrag tussen de Inuit uit het oosten van centraal Antarctica, en 

de Canadese regering. Tezamen met anderen dingen geeft de overeenkomst de Inuit het recht op 

zelfbestuur en zalfbeschikking. Niet alleen heeft Nunavut de Inuit cultuur, aspiratie en bemoeienis meer 

zichtbaar gemaakt, het heeft ook veel belangstelling gericht op de Inuksuk, zoals je op de Nunavut vlag 

kunt zien. Populair beroep gecombineerd met officiële herkenning hebben het Inuksuk’s koninkrijk 

vergroot van het koude Canada naar de warmte van de Canadese harten overall ter wereld.  

 

Hebben andere plaatsen Inuksuit? 

Er zijn andere Inuksuk lijkende structuren in de wereld. Als voor beeld de Apashektas van de Andes, 

De Chortens van Nepal, De Seite in Lapland en natuurlijk de dorazy chaloveka in Siberië. En laten we 

de belangrijkste niet vergeten de Chinese toren. In ORIANA kunnen ze veel vertellen over alle andere 

structuren maar we komen ook nog graag meer te weten. 

 

What do they mean: 

Inuksuit come in a variety of shapes and sizes and have many functions. As indicators, Inuksuit have 

been used to mark safe or dangerous crossing places, treacherous water, falling rocks, a caribou 

crossing, good hunting for seal or walrus. Good fishing and many other things. Inuksuit also function 

as instruments of navigation and astronomy, for instance to indicate the best way home, to point to 

the position of mainland from a distant island, or to point to the Niqirtsuituq (The Northern star) 

Inuksuit can serve in a spiritual capacity as well, to indicate a place of death, a place where life is 

renewed or where spirits reside, where judgements or decisions are made or where celebrations and 

festivals are to be held. An Inuksut may also indicate an object that should not be approached or 

touched, or an object that brings good fortune. 
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GELUKS ESKIMO SYMBOOL INUKSUK 


