
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

The Dagara farmer at home and away: migration, environment and development
in Ghana

van der Geest, K.A.M.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
van der Geest, K. A. M. (2011). The Dagara farmer at home and away: migration,
environment and development in Ghana. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].
African Studies Centre.

General rights
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), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:27 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/the-dagara-farmer-at-home-and-away-migration-environment-and-development-in-ghana(531a7679-1f7b-49e4-b45a-4dd39638785c).html


Stellingen behorend bij het proefschrift 

‘The Dagara farmer at home and away: Migration, environment and development in 
Ghana’ 
 
1. Alarmerende voorspellingen over milieuvluchtelingen houden te weinig rekening 

met het feit dat mensen zich ook lokaal aanpassen aan veranderingen. 

2. De mensen die het hardst getroffen worden door klimaatverandering hebben niet de 
middelen om internationaal te migreren.  

3. Migratie uit arme en ecologisch kwetsbare gebieden is meestal geen laatste 
redmiddel, maar een strategie om risico’s te spreiden en om gedwongen migratie in 
de toekomst te vermijden.  

4. Hoewel boerenmigranten uit Noord-Ghana de schijn tegen hebben, dragen zij niet 
disproportioneel bij aan ontbossing en landdegradatie in Zuid-Ghana.  

5. De relatie tussen bevolkingsdichtheid en gewasopbrengsten in Noord-Ghana 
beschrijft een U-vorm die in deze studie de ‘Malthus-Boserup curve’ genoemd 
wordt.  

6. Om de gevolgen van migratie voor agrarische ontwikkeling beter te begrijpen moet 
men weten waar een gebied zich bevindt op de ‘Malthus-Boserup curve’.  

7. Migratie remt de bevolkingsgroei in herkomstgebieden af en vertraagt daardoor de 
transitie naar intensiever landgebruik.  

8. In studies naar de gevolgen van migratie voor ontwikkeling wordt te vaak 
voorbijgegaan aan de ideeën van de mensen zelf.  

9. Geen wetenschap is van nature zo multi-disciplinair als sociale geografie. Dat is 
haar kracht, maar ook haar achilleshiel.  

10. Hoe meer je over een onderwerp weet, hoe lastiger het is om er over te schrijven.  

11. Het gebruik van video in onderzoek wordt wel toegejuicht, maar zelden 
ondersteund. 

12. Liefde is... een promotietraject overleven.  

 
Kees van der Geest (2011). 
 


