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(atlas F.de Wit) 

1. Rendiertelers van de rendiertelersgroep Labba. Kilpisjarvi 1905· foto: Museovirasto 
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

Veldonderzoek 

Deze studie berust voor een belangrijk deel op mijn veldonderzoek bij rendiertelende Saamen in het 

noordwesten van Fins Lapland 

Onder de algemene aanduiding Lapland wordt verstaan het geografisch gebied, dat zich uitstrekt aan 

beide kanten van de Poolcirkel in Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland (Kola-Schiereiland) 

(Helle 1970 8) Saamen noemen dit gebied Same Atnam (Ned vert Saamenland) 

In vroegere tijden (13e-18e eeuw) was het gebied dat onder Zweeds bestuur stond om voornamelijk 

bestuurlijke en belastingorganisatonsche redenen opgedeeld in vijf districten (Zweeds Lappmark) t 

w Kerm Lappmark, Torne Lappmark, Luie Lappmark, Pite Lappmark en Urne Lappmark Het 

onderzoeksgebied behoorde toen tot Torne Lappmark 

In Finland vormt Lapland (Fins Lappi, Lapin Laanin) een provincie In de tekst zal dit gebied steeds 

als provincie Lapland worden aangegeven 

Het huidige woongebied van de Saamen in Finland (Fins Saamelaisalue, Saamisch Same Guovlu) 

ligt boven de Poolcircel tussen de 67°NB en 70°NB Dit gebied beslaat een oppervlakte van ca 

30 000 km2 en omvat de gemeente Utsjoki, Inari en Enontekio alsmede het noordelijk deel van de 

gemeente Sodankyla (Auvinen 1990 74) 

De Saamen of Lappen, zoals ze vroeger werden genoemd, zijn een etnische minderheid, die verspreid 

wonen over de noordelijke delen van vier landen Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland De 

Saamen zijn de oudst bekende bewoners van dit gebied, zij wonen er al sinds de prehistorie De 

Saamen vormen een klein volk, naar schatting zo'n zeventig a vijfenzeventig duizend mensen Slechts 

een betrekkelijk klein deel leeft nog uitsluitend van de rendierteelt 

Mijn eerste ontmoeting met rendiertelende Saamen vond plaats in 1971 toen ik in het kader van de 

studie niet westerse sociologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen gedurende zes maanden 

een leeronderzoek uitvoerde in het rendierteeltdistrict Sodankylan Lapin Pahskunta Ik heb toen 

veldonderzoek gedaan naar de levensomstandigheden van Saamische rendiertelers en naar de 

mogelijke gevolgen voor hen door de aanleg van twee stuwmeren Lokka en Porttipahta (Lenstra 

1973) Een deel van de locale Saamenbevolking was afkomstig uit het Enontekio-gebied, maar is 

destijds rond de eeuwwisseling als gevolg van de sluiting van de nationale grenzen naar het 

Sodankyla-gebied getrokken (zie hoofdstuk 3) 

De aanleg van twee omvangrijke stuwmeren (± 600 km2) ten behoeve van de opwekking van hydro-

energie bracht een ernstige verstoring van het ecosysteem teweeg met verstrekkende gevolgen voor de 

rendierteelt (Aikio Ρ 1978, 1991, Asp 1978, Luostarinen 1982) Soortgelijke technologische 
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ingrepen in het natuurlijk milieu van de Saamische rendierteelt vinden in de jaren zestig en zeventig 

ook in Zweden (Kaïtum) en Noorwegen (Alta/Kautokeino) plaats (Svensson 1973, 

BjorkJund/Brantenberg 1980, Zorgdrager 1981, Paine 1982) 

Na mijn afstuderen midden 1973 vertrok ik met mijn Finse echtgenote naar Noord Finland in de 

buurt van de Universiteitsstad Oulu (ongeveer 400 km ten zuiden van het onderzoeksgebied 

Enontekio) Van hieruit maakte ik verschillende oriëntatiereizen naar zowel Enontekio als naar het 

voormalig onderzoeksgebied Sodankylan Lapin Paliskunta 

Met informanten (rendiertelers, bestuursambtenaren, onderzoekers van verschillende 

wetenschappelijke disciplines) in en buiten het onderzoeksgebied besprak ik uitvoerig mijn 

onderzoeksplan Hierbij kwamen onder meer aan de orde de relevantie van het onderzoek voor de 

onderzoekspopulatie en de uitvoerbaarheid van het onderzoek 

Ook praktische zaken kwamen ter sprake zoals de plaats van huisvesting, de wijze van transport en 

de uitrusting tijdens het veldonderzoek Deze gesprekken leerden mij bijvoorbeeld ook om bijzonder 

alert te zijn op gevoeligheden en spanningen bij de onderzoeksbevolking in hun houding tegenover 

onderzoekers, de onderlinge relaties tussen rendiertelersgroepen en de relatie tussen Saamen en 

Finnen in het algemeen Wat betreft hun houding met betrekking tot onderzoekingen waar de lokale 

bevolking in het verleden bij betrokken was geweest, viel het mij op dat rendiertelende Saamen zich 

vaak beklaagden over het feit dat vooraf zelden hun mening cq toestemming was gevraagd dan wel 

informatie over het te verrichten onderzoek werd verstrekt Bovendien had er nauwelijks of geen 

terugkoppeling van de onderzoeksresultaten naar de onderzoeksbevolking plaatsgevonden Een 

aantal informanten voelde zich zelfs "misbruikt" door sommige onderzoekers (vgl Larson 1988) 

Met een aantal Finse onderzoekers, die eerder onderzoek onder rendiertelende Saamen hadden 

gedaan, onderhield ik regelmatig contact om vooral te leren van hun onderzoekservaringen en 

bevindingen Hun medewerking was onbaatzuchtig en bijzonder nuttig 

In dit verband wil ik hier vermelden dat ik op uitnodiging van Finse zijde vanaf 1975 met mijn 

eigen onderzoek mocht deelnemen in een multi-disciplinair wetenschappelijk onderzoeksproject van 

de Finse Academie van Wetenschappen (Fins Suomen Akatemia), getiteld "culturele aanpassing aan 

de Arctische ecologie" De bedoeling van dit driejarige project was om vanuit verschillende 

wetenschappelijke disciplines (politicologie, rechtsgeschiedenis, socio-linguistiek en sociale 

antropologie) een aantal aanpassingsprocessen te bestuderen op gebied van Saamische 

bestaansactiviteiten en cultuur (Sammallahti 1977 a 169-170) Dit onderzoeksproject heeft 

inmiddels geleid tot een aantal belangwekkende publikaties (Massa 1983, Aikio M 1988) 
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In de voorbereidingsfase van het veldonderzoek bezocht ik twee conferenties van de Noordse Saamen 

Raad de 8e Conferentie in Snasâ (Noorwegen 1974) en de 9e Conferentie in Inan (Finland 1976) 

Laatstgenoemde conferentie, die ik meemaakte in gezelschap van een aantal informanten uit het 

onderzoeksgebied, bleek een goede gelegenheid te zijn om mij te oriënteren over allerlei 

natuurgebonden bestaansactiviteiten van Saamengroepen in en buiten Finland en in het bijzonder 

van de Saamische rendierteelt 

Van het Provinciaal Archief (Pohjois-Pohjanmaan Ariosto) in Oulu, waar archiefstukken over 

Lapland tot 1938 worden bewaard, was ik een regelmatig bezoeker Voor andere archiefstukken 

moest ik regelmatig terecht in het Staatsarchief (Valtion arkisto) in Helsinki. 

In de stadsbibliotheek (Kaupungin Kirjasto / Lapin Osasto) van de provinciehoofdplaats Rovaniemi 

heb ik vele uren doorgebracht Deze moderne bibliotheek beschikt over een uitgebreide collectie 

wetenschappelijke literatuur over Lapland en zijn bewoners en kan mijns inziens beschouwd worden 

als één van de meest prominente bibliotheken in Scandinavie ν w b documentatie op het gebied van 

de Saamen cultuur 

1. Overzichtskaart van Scandinavie en het Kola schiereiland met het woongebied van de 

Saamen. 
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2. Oveizichtskaart van de geografische ligging van het onderzoeksgebied Enontekiö 

In de voorbereiding van veldonderzoek binnen een inheemse gemeenschap hoort vanzelfsprekend 

taaistudie. Voor hei volgen van de studie Saamisch aan de Universiteit van Oulu zag ik mij geplaatst 

voor een praktische moeilijkheid: onvoldoende kennis van de onderwijstaal Fins Ik heb toen 

besloten mij toe te leggen op de studie van het Fins via zelfstudie en cursussen aan de Universiteit 

van Oulu. Deze beslissing werd mij overigens gemakkelijk gemaakt door het feit dat de Saamen in 

het onderzoeksgebied tweetalig zijn en over het algemeen het Fins goed beheersen 

Mijn beslissing om veldonderzoek uit te voeren in de rendierteeltdistricten Nakkala en Kasivarsi van 

de gemeente Enontekiö is genomen op grond van de navolgende overwegingen: 

1 het onderzoeksgebied vormt van oudsher met het naburige Noorse Kautokeino en het Zweedse 

Karesuando één van de belangrijkste centra van het Saamische rendiertnomadisme, 

2 de traditionele Saamische rendierteelt in Finland is naar mijn mening tot op heden het best 

bewaard gebleven m het onderzoeksgebied 

Het veldonderzoek vond plaats van juni 1976 tot januari 1978 Gedurende deze periode woonde ik 

met mijn gezin, bestaande uit mijn Finse echtgenote en twee jonge zonen van twee-en-half en een 

halfjaar oud, in het dorpje Nunnanen, dat in het zuid-oosten van het rendierteeltdistrict Nakkala 

ligt Het dorp telde toen 116 inwoners (Finnen en Saamen) 
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De rendiertelende Saamen (8 huishoudingen) vormen er een minderheid De Finse bewoners zijn 

vooral werkzaam in de dienstensector of houden zich bezig met kleinschalige veeteelt, jacht en 

visvangst 

Evenals vele dorpen in Fins Lapland bestaat het dorp Nunnanen uit langgerekte en verspreid staande 

na-oorlogse bebouwing langs een smalle, gedeeltelijk geasfalteerde weg 

De dichtstbijgelegen dorpen liggen op respectievelijk 12 km (Peltovuoma) en 11 km (Pulju) De 

afstand naar Hetta bedraagt 42 km 

In Nunnanen waren in de periode van het veldonderzoek aanwezig een winkel annex 

postagentschap, een benzinestation en een lagere school met de drie laagste klassen Een particuliere 

busonderneming (tweemaal per week) en de Staatspostenjen (dagelijks) onderhielden toen een 

busverbinding tussen Nunnanen en het kerkdorp Hetta 

Voor het onderzoeksgebied is het kerkdorp Hetta tevens het bestuurlijk centrum, waar het 

gemeentebureau, de verschillende bijkantoren van overheidsorganen en administratieve en financíele 

instellingen als banken zijn gevestigd 

In het uitgestrekte en betrekkelijk geïsoleerd onderzoeksgebied (totale oppervlakte ca 8500 km2) 

met een verspreid wonende bevolking was het bezit van een auto een noodzakelijkheid Vanuit mijn 

tijdelijke woonplaats Nunnanen duurde een autotocht naar mijn verst wonende informant in 

Peerajarvi (langs de weg Kilpisjarvi-Muonio) bijna drie uur 

In het terrein verplaatste ik mij gedurende de winterperiode per ski of per sneeuwscooter In de 

sneeuwvrije periode (juni - september) ging ik vaak te voet en in geval van erg grote afstanden of van 

moeilijk begaanbaar terrein, huurde ik een eenmotong watervhegtuigje Ook rendiertelers maakten 

hiervan regelmatig gebruik 

Andere hulpmiddelen bij het veldonderzoek waren een door de Stichting Zuiver-Wetenschappelijk 

Onderzoek (ZWO) in bruikleen gegeven super 8 filmcamera, een draagbare bandrecorder en mijn 

fototoestel 

Informatie en observaties werden chronologisch en zo min mogelijk in aanwezigheid van de 

ïnformant(en) schriftelijk opgetekend Wel had ik bijna altijd een topografische kaart van het 

onderzoeksgebied bij mij, aan de hand waarvan ik in de meeste gevallen mijn vragen stelde In 

vervolggesprekken verifieerde ik meestal mijn eerder opgedane indrukken en verzamelde aanvullende 

informatie Met de informanten sprak ik Fins In voorkomende gevallen gebruikte ik Saamische 

uitdrukkingen en hanteerde ik Saamische rendierteelttermen Wanneer ik vergezeld was van een van 

mijn informanten, kwam het wel eens voor, dat ik hem of haar verzocht een aantal van mijn vragen 

te vertalen Vooral oudere vrouwen van rendiertelende Saamen, die de Finse taal niet altijd goed 

machtig waren, stelden deze bemiddeling erg op prijs 
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Het onderzoeksmateriaal verzamelde ik op de voor de culturele antropologie eigen onderzoekswijze 

namelijk de participerende observatie (actief en passief). Actieve participatie bestond uit deelname 

aan verschillende rendierteeltactiviteiten o. a. bouw en onderhoud van omheiningen, verzamelen, 

tellen, merken en vangen van rendieren gedurende vele dagen of weken achtereen. Ik bezocht de 

halfjaarlijkse vergaderingen van de beide rendierteeltdistricten, verleende transportdiensten, nam deel 

aan vistochten, verzamelde bessen en was regelmatig aanwezig op familiefeesten (verjaardag, 

huwelijk, geboorte en overlijden). 

Zeer informatief ook waren de frequente bezoekjes aan de lokale reparatiewerkplaats voor 

sneeuwscooters en autoos in mijn eigen dorp Nunnanen, waar het met name in de wintermaanden 

een komen en gaan was van rendiertelers uit de wijde omtrek. 

Voor het verzamelen van statistisch materiaal over uiteenlopende onderwerpen zoals bijvoorbeeld 

rendieraantallen, belasting, schadevergoedingen, overheidssteun en gegevens met betrekking tot 

verwantschapsrelaties kreeg ik de volledige medewerking van vele instanties zoals de administratie 

van de rendierteeltdistricten, het gemeentebureau, de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten 

in Rovaniemi en het kerkbureau in Hetta, waar het bevolkingsregister wordt bijgehouden. 

Aan het eind van mijn veldonderzoek kreeg ik van een Finse rendierteler, die jarenlang voorzitter van 

het rendierteeltdistrict Näkkälä was geweest, toestemming om op zijn zolder rond te kijken. Bij 

toeval ontdekte ik hier een als verloren opgegeven archief van het rendierteeltdistrict Näkkälä. In dit 

archief bevonden zich o. a. originele stukken uit de tijd van vóór de wettelijke invoering van het 

rendierteeltdistrictenstelsel in 1898. 

Vanuit het onderzoeksgebied reisde ik af en toe naar andere rendierteeltdistricten in Lapland o. a. 

naar Sodankylän Lapin Paliskunta, Kyrön Paliskunta en Sallivaaran Paliskunta. Wonend en werkend 

in een grensstreek bezocht ik regelmatig het Noorse Kautokeino en het Zweedse Karesuando. Met de 

bevolking in laatstgenoemde plaatsen onderhouden de Saamen uit Enontekiö goede contacten. 

Velen van hen hebben daar familie wonen. 

In het begin van 1978 keerde ik met mijn gezin terug naar Nederland. Later bracht ik aan het 

onderzoeksgebied vanuit Nederland nog een aantal bezoeken van kortere of langere duur (twee à drie 

weken) in 1978, 1983 en 1994. 

Tijdens mijn detachering als Ambtenaar van de Buitenlandse Dienst aan H.M. Ambassade te 

Helsinki van 1985-1990 had ik frequent contact met de onderzoeksbevolking en was ik opnieuw in 

de gelegenheid de ontwikkelingen ter plaatse in het licht van mijn studie nauwlettend te volgen. 
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Het schrijven van de dissertatie heeft na mijn vertrek uit het onderzoeksgebied verschillende 

onderbrekingen gekend hoofdzakelijk vanwege tijdgebrek, wat samenhing met mijn functie bij het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en later aan de H.M. Ambassades in Helsinki, 

Paramaribo en Belgrado. Al die jaren heb ik echter nauw contact onderhouden met mijn 

informanten uit het onderzoeksgebied en met Finse onderzoekers aan enkele Universiteiten in 

Finland. 

Tijdens mijn veldonderzoek periode maakte de Finse TV een vijftig minuten durende TV-

documentaire, getiteld "Pitká matka talveen ja takaisin" (Ned. vert.: een lange reis naar de winter en 

terug), waarin een beeldverslag wordt gegeven van mijn onderzoeksactiviteiten in het veld. Aan deze 

documentaire werkte ook de rendiertelersgroep Kaijukka (Juuso) mee. De documentaire is voor het 

eerst uitgezonden in december 1982. Een aantal fotoos in deze dissertatie is ontleend aan het 

opgenomen filmmateriaal. 

Probleemstelling 

Mijn studie bevat een onderzoek naar de cultureel ecologische ontwikkelingen in het leven van de 

rendiertelende Saamen in Enontekio sinds het begin van de 17e eeuw, maar vooral in de laatste 

decennia. 

Bestudering van de lokale samenleving en de cultuur in de arctische en sub-arctische klimaatzone, 

evenals in andere marginale gebieden, vanuit een cultureel ecologisch gezichtspunt ligt feitelijk voor 

de hand omdat hier de barre natuurlijke omstandigheden op onmiskenbare wijze beperkingen stellen 

aan en voorwaarden scheppen voor het gebruik van de schaarse natuurlijke hulpbronnen, de 

technologie alsmede het culturele gedrag van de bevolking (Pennanen 1984:173). 

De Saamen cultuur is steeds nauw verbonden geweest met de haar omringende natuur. Rendierteelt 

kan niet alleen beschouwd worden als een eigen Saamische leefwijze, maar ook als een duurzame 

ecologische interactie met de natuurlijke omstandigheden. 

Eén van de pioniers van de Scandinavische emografie-beoefening onder Saamen, de Zweed Gustav 

von Ddben, wijst ruim een eeuw geleden in zijn boek "Om Lappland och Lapparna" al op de nauwe 

relatie tussen de mens en zijn fysisch milieu. 

"Kennis van het land is noodzakelijk voor een duidelijk en compleet begrip van de bevolking, die 

hier leeft als nomaden, want deze mensen zijn afhankelijk van de natuurlijke omgeving voor wat 
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hun bestaan betreft, veel meer dan de sedentaire bevolking In bepaalde opzichten zijn zij zelft 

volledig afhankelijk van die omgeving" 

(Gustav von Duben 1873 30) 

Op grond van de onderkenning van de uiteindelijke afhankelijkheid van de ons omringende natuur 

richt de wetenschappelijke belangstelling zich in het begin van deze eeuw vooral op het arctische 

gebied, vermoedelijk ook vanwege de verbondenheid van de bevolking daar met de natuur In die 

tijd wordt ook het bijna klassiek geworden boekje "die Polarvolker" (1909) van de Duitse geograaf 

Arthur Byham gepubliceerd, waarin hij de betekenis van fysisch-geografische, klimatologische en 

biologische factoren in de ontwikkeling van de arctische culturen nog eens onderstreept Sindsdien 

hebben de arctische natuurlijke omstandigheden steeds in de belangstelling gestaan wanneer het ging 

om de wisselwerking tussen natuur en cultuur (Hultkrantz 1989 2) 

Een andere klimaatzone - de woestijn - krijgt later dezelfde wetenschappelijke aandacht Het is ook 

niet geheel toevallig dat de Great Basin van Noord Amerika als referentiegebied heeft gediend voor 

Julian Steward's ecologische theorie (1938) 

In zijn boek "Theory of Culture Change" (1955) stelt Steward vast dat voor het begrijpen van het 

cultureel proces en de veranderingen daarin, het noodzakelijk is om naast etnografische en 

historische gegevens ook omgevingsfactoren in het onderzoek te betrekken en informatie over 

exploitatietechnieken te verzamelen 

Volgens hem zijn de belangrijkste factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van een samenleving 

of een cultuur, de aanpassingen aan bepaalde aspecten van de omgeving 

De aspecten die het meest bij die aanpassing zijn betrokken, noemt Steward de "Cultural Core", die 

volgens hem inhoudt 

"(-) the consteüatwn of features which are most closely rebted to subsistence activities and economic 

arrangements " 

(Steward 1955 37) 

Aan deze "Cultural Core" dient volgens Steward de culturele ecologie primair haar aandacht te 

schenken, waarbij de volgende drie procedures gevolgd kunnen worden 

"First, the ітегтеЬпотЬір of exploitative or productive technobgy and environment must be 

analysed This technology includes a considerable part of what is often called 'material culture", but 

all features may not be of equal importance (-), 
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Second, the behaviour patterns involved m the expbitation of a particuhr area by means of a 

particuhr technobgy must be analysed (-) , 

The third procedure is to ascertain the extent to which the behaviour patterns entatled m exploiting 

the environment affect other aspects of culture " 

(Steward 1955 40-41). 

Een aantal begrippen die door Steward in zijn culturele ecologie zijn gebruikt, waagt om een nadere 

uitwerking. 

In de eerste plaats is dit het begrip "adaptation", aanpassing. Steward is van mening dat deze het 

beste tot uitdrukking komt in de wijze waarop een samenleving in haar onderhoud voorziet. Hij 

maakt hierbij geen onderscheid tussen aanpassingen die op korte termijn hun effect laten gelden of 

op langere termijn, tussen aanpassingen, die een incidenteel karakter dragen of die regelmatig 

terugkeren en tussen aanpassingen die al dan niet bewust door de leden van een samenleving worden 

gedaan (Leunissen 1982.9). 

Bennet geeft m. 1. een meer bruikbare en creatievere omschrijving van het begrip aanpassing en 

daarmee ook een bruikbare onderzoeksstrategie 

"But when we focus on adaptation, we imply movement of some kind, we are concerned with the 

process of coping with resources in order to realize goals - and by coping, creating new goals or 

problems to solve This means that the concept of adaptation can be divided into two parts 

First, the notion of adaptive strategies, or the patterns formed by the many separate adjustments that 

people devise in order to obtain and use resources and to solve the immediate problems confronting 

them. 

Second, the idea of adaptive processes, or the changes introduced over relatively hng periods of time 

by the repeated use of strategies or the making of many adjustments " 

(Bennet 1969 14) 

Vele onderzoekers о a. Forde (1949) vereenzelvigen de studie van de relatie tussen habitat, economie 

en samenleving met die van een onderzoek naar de invloed van de omgeving op de samenleving. In 

deze zienswijze wordt de relatie tussen de natuurlijke omgeving en de bevolking gezien als een vorm 

van aanpassing. Dit is een nogal statische en eenzijdige opvatting omtrent deze relatie Ik ben met 

Vansina (1992) van mening dat deze benadering de menselijke invloed op de natuurlijke omgeving 

onderschat en feitelijk het interactieve karakter van deze onderlinge relatie ontkent 
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Het begrip aanpassing moet derhalve niet te passief worden opgevat Het interactieve aspect in de 

relatie habitat, economie en samenleving zou veel meer benadrukt moeten worden Vansina (1992 9) 

stelt voor het begrip "adaptation", aanpassing om die reden te vervangen door "interaction" 

Een ander begrip dat centraal staat in de culturele ecologie, is het begrip "environment", omgeving 

Volgens Steward dienen alleen die aspecten van de omgeving waaraan de onderzochte samenleving 

belang hecht, onderzocht te worden 

"Only those features to which the Local culture ascribes importance need to be considered" 

(Steward 1955 39) 

In het algemeen bedoelt Steward hier verschijnselen van fysisch geografische aard mee 

Tegen deze optiek is in de ecologische literatuur veelvuldig bezwaar gemaakt (Barth 1956, 1964, 

Helm 1962, Daun & Lofgren 1971, Hjort 1982) Barth is hierin erg duidelijk 

"an adaptation involves people not only in a rektionship with the natural environment, but abo in 

relations of competition, cooperation and symbiosis with each other which may profoundly influence 

the structure and distribution of groups (-) in a human adaptation, cultural factors such as systems 

of politics and property, and demographic factors, are as vitally involved as are the more commonly 

considered technological factors " 

(Barth 1964 15) 

De Zweedse antropoloog Hjort sluit zich aan bij de opvatting van Barth en bepleit in zijn kritische 

beschouwing over ecologische modellen bij de bestudering van pastorale produktiesystemen, dat ook 

gekeken zou moeten worden naar de economische, politieke en sociale omstandigheden op macro

niveau 

"ecological modeh may serve as providing illustrations of particular aspects ofpastoralism, but can 

have only little explanatory value if isokted from the economic, political and social context" 

(Hjort 1982-23) 

Ook Vansina maakt zich sterk voor een minder geïsoleerde benadering wanneer het gaat om de 

relatie tussen een samenleving en haar natuurlijke omgeving 
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"habitat and society refers to a universe that includes groups of people, not just one group and its 

local habitats To limit a study to only the habitats of a village domain m tsoUtion or the habitats 

of a single ethnic group without regard for the wider context results in serious error" 

(Vansina 1992 8) 

Hoewel Steward (1955 39) aangeeft dat in de relatie samenleving / omgeving " relevant environmental 

features''en "only these features to which the local culture ascribes importance need to be considered', kan 

niet ontkend worden, dat ook de perceptie, die de samenleving heeft van haar omgeving, in 

belangrijke mate het gebruik van de omgeving bepaalt en volgens sommige onderzoekers (Geertz 

1963, Rappaport 1968, Reichel-Dolmatoff 1976) zelfs als kernvariabelc moet worden beschouwd 

Rappaport (1963) en Vayda & Rappaport (1968) proberen de perceptie, die een groep heeft van zijn 

omgeving, recht te doen door naast de zgn operationele omgeving (= 'the sum of total of all 

environmental features whether fully comprehended or noi') - de cognitieve omgeving- (= "the 

environment as understood by the people") in de analyse te betrekken O p deze wijze is er volgens 

Rappaport (1963 159) meer plaats voor bestudering van veranderingsprocessen en doelbewust 

handelen van de te onderzoeken samenleving 

Wanneer wij de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving in het licht van de onderhavige 

studie aan een korte beschouwing onderwerpen, dan zijn er minstens twee axioma's in vrijwel alle 

ecologische studies impliciet terug te vinden (Jaarsma 1982 184-195) 

1 In de relatie samenleving / omgeving is altijd sprake van ongelijkheid Een samenleving zal 

streven naar onderschikking van of evenwicht met zijn omgeving, afhankelijk van het feit of de 

samenleving zichzelf of zijn omgeving als dominant ziet Pogingen om deze ongelijkheid te 

vergroten, respectievelijk te verkleinen, garandeert dat er altijd een dynamisch element in deze 

relatie aanwezig is Deze dynamiek is van belang voor het voortbestaan van de mens in zijn 

omgeving 

2 Het ecosysteem (globaal te omschrijven als een complex van afhankelijkheidsrelaties gestuurd 

door een proces van aanpassing aan veranderde omstandigheden) is in voortdurende verandering, 

elk optredend moment van evenwicht is labiel Een ecosysteem staat bloot aan vele invloeden, die 

veranderingen kunnen veroorzaken zoals rampen, veranderingen in het micro klimaat en 

menselijke ingrepen 

Voor Barth wordt de omgeving van een etnische groep niet alleen bepaald door haar natuurlijke 

omgeving maar ook door de aanwezigheid en activiteiten van andere etnische groepen 
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"the environment of any one ethnic group is not only defined by natural conditions, but abo by the 

presence and activities of the other ethnic groups on which it depends Each group exploits only a 

section of the total environment, and leaves large parts of it open for other groups to exploit ' 

(Barth 1956 1079) 

Met in achtneming van voorgaande overwegingingcn kunnen we vaststellen dat de omgeving van de 

rendiertelende Saamen in Enontekio niet alleen bestaat uit rendierweiden, jachtgebied, viswaters en 

andere natuurlijke hulpbronnen, die onmisbaar zijn voor hun bestaanswijze, maar ook uit de 

aanwezigheid van de Finse locale bevolking, de Finse overheid en andere supra-nationale 

bestuursorganen als de Europese Unie 

Afgezien van wat minder geslaagde pogingen om zich ook toe te leggen op de rendiertcelt houden de 

Finnen zich sinds hun komst naar het onderzoeksgebied eind 17e eeuw hoofdzakelijk bezig met 

landbouw / veeteelt, visvangst en jacht Deze ecologische dichotomie tussen enerzijds de 

rendiertelende Saamen en anderzijds de veetelende Finnen heeft in Enontekio, in tegenstelling tot 

andere delen van het woongebied van de Saamen, tot lang na de Tweede Wereldoorlog voortbestaan 

(Linkola 1983 168) De bestaansactiviteiten van beide groepen in hetzelfde gebied, evenals hun 

nabijheid gedurende meer dan tweehonderd jaar zijn in velerlei opzichten van grote invloed op 

elkaar, resulterend in een veelheid en verscheidenheid aan betrekkingen 

Tegen de achtergrond van Barth's (1969 19-20) typologie van vormen van ecologische onderlinge 

afhankelijkheid heb ik in de hoofdstukken 9, 10 en 11 de onderlinge betrekkingen tussen Saamen en 

Finnen aan een uitvoerige beschouwing onderworpen 

De Saamische rendierteelt is te beschouwen als een gespecialiseerde vorm van ecologische aanpassing 

In deze aanpassing onderscheiden de Saamische filoloog en rendierteeltkenner Israel Ruong (1964) 

en de antropoloog Paine (1972, 1982) drie variabelen t w mens - rendier - weiden, die in 

onderlinge afhankelijkheid met elkaar verbonden zijn In mijn beschrijving van de jaarcyclus van 

rendierteeltactiviteiten zowel ten tijde van het rendiernomadisme (hoofdstuk 5) als in de moderne 

marktgerichte rendierteelt (bijlage II) tracht ik deze onderlinge samenhang zoveel mogelijk duidelijk 

te maken 

Het door Ruong en Paine gehanteerde analysemodel - de zgn rendierteeltdnehoek - is echter 

beperkt toepasbaar Het model concentreert zich feitelijk uitsluitend op interactie tussen drie 

basiselementen van de rendierteelt (Hjort 1982 23, Pares 1971) Bij de bestudering van de 

ontwikkelingen in de Saamische rendierteelt heeft men m ι zoals hierboven al uiteengezet ook 

rekening ce houden met sociale, politieke en economische externe omstandigheden, die niet zelden 
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van directe en vaak ook van verstrekkende betekenis zijn voor de uitoefening van de lokale 

rendierteelt (zie onderstaand schema 3) 

Deze interdependentie van externe omstandigheden wil ik als volgt kort toelichten 

3. Schema van de externe factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de rendierteelt 

Overtieids 
maatregelen 

Maatschappelijke 
ontwikkeling 

V 
i ~ ^ > Rendierteelt ¿ j ~ \ 

Andere vormen van 
gebiedsbenutting 

Marktontwikkeling 

In de negentiende en twincigste eeuw komt de natuurgebonden rendierteelt en in het bijzonder de 

traditionele Saamische rendierteelt in velerlei opzichten in toenemende mate binnen de invloedssfeer 

van de moderne geïndustrialiseerde Scandinavische samenleving De weidegronden - basis van de 

bestaansbron voor de rendiertelers - zijn niet langer alleen voor rendierteelt en veeteelt van betekenis, 

maar worden ook interessant voor andere doeleinden Bosbouw, toerisme, mijnbouw, opwekking 

van hydro-energie door stuwmeren, aanleg van wegen hebben in de meeste gevallen tot gevolg dat er 

minder ruimte voor het ongehinderd uitoefenen van de rendierteelt beschikbaar komt Op nationaal 

politiek niveau vindt hieromtrent een afweging van belangen plaats, waarbij overigens kan worden 

geconstateerd dat in het afgelopen decennium de belangen en de traditionele rechten van de Saamen 

als etnische minderheid meer en meer aandacht in het politieke besluitvormingsproces krijgen Deze 

positieve ontwikkeling vindt o a zijn weerslag in de huidige rendierteelt-wetgeving In de 

hoofdstukken 7 en 8 wordt een aantal overheidsmaatregelen die zowel de organisatie als de 

reglementering van de rendierteelt betreft alsmede de gevolgen hiervan voor de Saamische 

rendierteelt, uitvoerig belicht 

De traditionele rendierteelt, gericht op zelfvoorziening en directe markthandel binnen de eigen regio, 

is na de Tweede Wereldoorlog veranderd in een bedrijfstak geheel gericht op vleesproductie, 

gebaseerd op westerse economische grondslag en met gebruikmaking van moderne transport- en 

communicatiemiddelen 
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Met de integratie van Finland binnen de Europese Unie in 1995 zijn voor de moderne rendierteler 

weliswaar nieuwe afzetmogelijkheden ontstaan, maar worden anderzijds vanuit het 

gemeenschappelijk EU-beleid strengere eisen aan de locale rendierteelt gesteld m η op het gebied 

van de behandeling van rendiervlees (hoofdstuk 12) 

De eigen organisatorische inrichting van de rendiertelende Saamen - de su'dâ - komt in mijn studie 

uitvoerig aan de orde in hoofdstuk 6 Na enige algemene beschouwingen over de Saamische su'dâ, 

waarin aandacht wordt besteed aan een aantal aspecten als verwantschap, leiderschap en interne en 

externe verhoudingen, beschrijf ik vervolgens elk van de vijf Saamische rendiertelersgroepen in het 

onderzoeksgebied 

Mijn onderzoek richt zich op de Saamische rendierteelt in een omgrensd geografisch gebied 

(Enontekio) Ik beschouw de rendierteelt niet alleen als een eigen Saamische leefwijze, maar ook als 

een duurzame vorm van ecologische interactie van de Saamen met hun omgeving, die naast 

rendierweiden en andere natuurlijke hulpbronnen onder meer gekenmerkt wordt door de 

aanwezigheid van de Finse lokale bevolking, de Finse overheid en andere supra-nationale 

bestuursorganen Uitgaande van het interactie-model wil ik in deze studie nagaan in welke mate 

sociale, culturele, politieke en economische externe omstandigheden van invloed zijn geweest op de 

ontwikkeling van de Saamische rendierteelt 

In mijn beschrijving besteed ik aandacht aan de invoering en organisatie van de 

rendierteeltactiviteiten, de eigen Saamische sociale organisatie (su'dâ), de wisselwerking tussen mens 

en rendier en de interactieprocessen tussen Saamische rendiertelers en de Finse lokale bevolking 

De ontwikkelingsgang van de rendierteelt heb ik aangegeven door in mijn beschrijving de 

navolgende periodisering aan te brengen 

* het rendiernomadisme begin 17e eeuw - eind 19e eeuw, 

* grenssluinngen midden vorige eeuw (1852, 1854, 1889), introductie rendierteelt-distnctenstelsel 

(1898) en reglementering van de rendierteelt (1932, 1948, 1968, 1990), 

* modernisering en omvorming van de rendierteelt tot een marktgerichte bedrijfstak 1960 -heden 

De studie berust op een combinatie van literatuur- en veldonderzoek In de voorbereiding van mijn 

veldonderzoek heb ik flink wat tijd besteed aan archiefonderzoek, mede mogelijk gemaakt door mijn 

lange verblijf in Finland voorafgaand aan het veldonderzoek Voor het overige historische materiaal 

heb ik gebruik gemaakt van bestaande publicaties 
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Het theoretisch kader voor mijn studie heb ik aangegeven door eerdervermelde weergave van een 

aantal visies op de samenhang tussen samenleving en omgeving die in de ecologisch- antropologische 

literatuur worden gebruikt 

Saamenonderzoek algemeen 

De Saamen zijn reeds lang en veelvuldig onderwerp van wetenschappelijke onderzoekingen en 

reisverslagen De literatuur over deze bevolkingsgroep lijkt bijna onuitputtelijk 

Deze historische belangstelling vanuit zowel de Scandinavische landen als daarbuiten loopt parallel 

met het kerstening - en kolonisatie proces in Lapland In de afgelopen jaren is in het licht van steeds 

groter wordende milieuproblemen in de moderne industriële maatschappij een toenemende interesse 

en waardering te bespeuren voor de rationaliteit van pre-industriele technieken en produktiewijzen, 

voor de efficiëntie van schijnbaar inefficiente methoden, voor de ecologische wijsheid van 

samenlevingen, die sterk afhankelijk zijn van natuurlijke systemen, met name in extreme milieus 

(Lemaire 1976 208) 

Het aantal oude reisverslagen is aanzienlijk (Van Linschoten 1594-1595, Martiniere fit Martens 

1685, Von Schubert 1826, Acerbi 1802, Clarke 1819, Brooke 1827) Het beeld van Lapland en haar 

bevolking uit deze reisverslagen is dat het een volstrekt onaantrekkelijk gebied is om er te wonen en 

dat de bevolking onbetrouwbaar, armoedig en lui is 

De Nederlandse zeevaarder Jan Huyghen van Linschoten schrijft in zijn dagboek van zijn reis naar 

het Noorden (1594-1595) hierover de volgende passage 

"De Vinnen en de Lapparen is een arm beroyt ende mismaeckt voUk, so Mans ah Vrouwen, cleyn 

en seer oltck {= onaanzienlijk dom, onnozel} van persoenen, met Corte beenen ende in degront 

vuyl en morsich van natueren, leven een arm ellendich leven, haer cleederen, koussen en schoenen 

zijn alternaci van Rinnen vellen gemaeckt soo datse schijnen wilde luyden ofte veel eer wilde 

gedhierten te wesen ' 

(Linschoten 1914 42) 

Deze overwegend negatieve beschrijvingen uit reisverslagen uit het verleden, al of niet met een 

wetenschappelijk doel, zijn lang van invloed geweest op de bestudering van de Saamische cultuur en 

de verhouding tussen de meerderheidsbevolking en de minderheid van Saamen 
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Een heel andere kijk op Lapland en haar bevolking komt tot uitdrukking in het verslag van de 

Zweedse natuurkenner Carl Linneaus (von Linne), die in 1732 een onderzoeksre« naar Zweeds 

Lapland maakt In zijn reisverslag legt hij juist de nadruk op het unieke karakter van de Saamische 

cultuur Volgens Von Linné zijn de leefomstandigheden van de Saamen bepaald niet minder of 

slechter dan die van welgestelde lieden in Europa. 

"De Saamen verwerven op gemakkelijke wtjze al wat ze nodig hebben en stralen daarbij een 

bewonderenswaardige gemoedsrust uit (-) Ook al zou men hen rijkdom en paleizen aanbieden, 

dan nog, zouden ztj de voorkeur geven aan de besneeuwde toendra en het berggebied Zo gelukkig 

en tevreden keft een Saame op dat kleine stukje aarde, ¡n een schitterende wildernis " 

(Gullander 1977 56) 

Een van de vroegste cultuur-historische beschrijvingen van het "heidense en wilde volk" - de 

Skrithifinnen - zoals de Saamen toen genoemd werden, vinden we in Olaus Magnus' Historia de 

gentibus septentrionalibus (1555) (Ned vert Verhandeling betreffende de Noordelijke Volken) 

Hierin beschrijft deze Zweedse aartsbisschop de natuur en de cultuur van het Noorden als het land 

van koude (vorst), oorlogsgoden en geesten (Olaus Magnus Gothus 1973 11-12) Zijn informatie 

steunt niet zozeer op eigen waarnemingen als wel op eeuwenoude door overlevering bewaard 

gebleven vertellingen 

Evenals zijn tijdgenoten en latere onderzoekers werkt hij op basis van beperkte, vooral lokaal 

gebonden informatie en maakt hij op grond daarvan generalisaties over Lapland en zijn bevolking 

Niet al zijn teksten en tekeningen zijn wetenschappelijk onderbouwd, omdat enerzijds Magnus soms 

een religieuze uitleg geeft aan natuurlijke verschijnselen en anderzijds zijn informatie voor een deel 

afkomstig is van horen zeggen Dit gebeurt maar al te vaak gebeurd in studies over de Saamen 

cultuur (Stori 1971 14-23, Pentikainen 1971 127-129, 1973 135-136) 

Een ander voorbeeld van een veelvuldig geciteerde beschrijving van de Saamen is het standaardwerk 

"Lapponia" (1673) van de historicus Johannes Schefferus - geboortig te Straatsburg, maar als 

hoogleraar werkzaam te Uppsala. Lapponia werd oorspronkelijk in het Latijn geschreven en later in 

vier talen (Frans, Duits, Engels en Nederlands) vertaald De Nederlandse vertaling verschijnt in 

1682 onder de titel "Waarachtige en Aen-merkens-waardige Historie van Lapland" Deze eerste 

monografie over de Saamen, heeft vooral buiten de Scandinavische landen, grote invloed gehad op 

ideeën over de Saamen en hun cultuur Voor het schrijven van zijn monografie gebruikt Schefferus 

uitsluitend informatie uit het Zweedse deel van Lapland 
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Het is opvallend dat in zijn werk sterk de nadruk wordt gelegd op de relatie Saamen - rendier. 

Volgens de Finse etnograaf S torà hebben aan het schrijven van Lapponia vooral politieke, 

economische en religieuze belangen ten grondslag gelegen (Stori 1971:9). 

De stereotiepe voorstelling van Saamen als rendiertelende bevolkingsgroep is historisch gezien 

misleidend en in het licht van de huidige situatie volstrekt onjuist (Pentikainen 1973:135-151; Stori 

1971:9-24). 

Voor de Saamen als geheel zijn rendiertelende nomaden altijd een minderheid geweest (Gjessing 

1954:1 e.v). 

"even tn the oldest traces of Lapp settlement evidence is found that wild reindeer were by no means 

the animal which dominated most " 

(Stori 1971:14) 

Het algemene beeld van een eenvormige Saamencultuur in de literatuur is lange tijd blijven bestaan, 

ook in wetenschappelijke onderzoekingen. De werkelijkheid is echter anders. 

De uitgestrektheid en de ligging van het woongebied van de Saamen impliceren dat de natuurlijke 

omstandigheden regionaal sterk van elkaar afwijken en juist al in een vroeg stadium hebben geleid 

tot verschillen in bestaanswijzen en cultuuruitingen o. a. in taal, tradities, religie, kleding. De 

Saamen zijn een heterogene etnische groep (Nesheim 1967; Pentikäinen 1973:139; Svensson 

1976:15). Aan deze verscheidenheid is volgens sommige wetenschappers in het verleden wat al te 

gemakkelijk voorbij gegaan (Stori 1971; Korpijaakko 1989; Korhonen 1989:111). 

Het gezichtspunt van een homogene Saamen cultuur ovetheerst nog steeds zowel in het algemene 

spraakgebruik als bij wetenschappelijk onderzoek. De realiteit is echter dat de Saamen niet alleen 

voor wat hun taal maar ook op andere culturele aspecten geen homogene etnische groep vormen. 

Men zal beschrijvingen van een cultuur en haar deelgebieden daarom nooit kunnen vastleggen met 

één uniforme uitleg (Korpijaakko 1989:80-81) 

Het aantal Saamen, dat tegenwoordig zijn hoofdbestaan vindt in de rendicrteelt, vormt in alle drie de Scandinavische 

landen een minderheid t. w Zweden 10-15% (2700 personen), Noorwegen 5-10% (2500 personen) en Finland 30% 

(1500petsonen)(AikioM 1984 279) 
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De belangstelling van sociaal wetenschappelijke onderzoekers voor rendiertelende Saamen heeft 

ongetwijfeld bijgedragen tot een bepaalde beeldvorming met betrekking tot de Saamengemeenschap 

Zowel Scandinavische als buitenlandse onderzoekers hebben onderzoek verricht bij verschillende 

Saamen groepen, verspreid over Lapland Over onderzoek onder Saamen en bij rendiertelende 

Saamen in het bijzonder op het Russisch Kola Schiereiland bestaat weinig informatie Verwezen kan 

worden naar onderzoekingen van de Russische etnografen Tatjana Lukjantschenko (1983, 1989) en 

Kisseljow & Kisseljowa (1974) 

Uit de omvangrijke wetenschappelijke literatuur over rendiertelende Saamen blijkt dat bepaalde 

vraagstukken in de loop der tijden veel aandacht hebben gekregen 

a) de datering van het rendierteeltnomadisme en de domesticering van het rendier (Wiklund 1938, 

Anderson 1958, Nelleman 1961, Hultbladt 1968, Vorren 1973, Whitaker 1981, Lundmark 

1982,Aronsson 1991), 

b) monografieën van lokale of regionale rendierteelt (Paterson 1948, Whitaker 1955, Pehrson 1957, 

Ruong 1964, Vorren 1962, Nickel 1968, Delaporte 1971, Ingold 1976, Arell 1977, Beach 1981, 

Kvist 1989), 

c) technologische veranderingen / mechanisering in de rendierteelt (Pelto, Linkola & Sammallahti 

1968, Muller-Wille 1971, Pelto 1973, Wheelersburg 1987), 

d) gevolgen van aantasting van het natuurlijk milieu (Lenstra 1974, Aikio Ρ 1978, Bjorklund & 

Brantenberg 1980, Paine 1982, Back e a 1992) 

Vermeldenswaard in het licht van mijn eigen onderzoek zijn twee dissertaties over rendiertelende 

Saamen, die in de jaren zeventig zijn geschreven en waarin expliciet uitgegaan wordt van een 

ecologische benaderingswijze 

De Amerikaanse antropoloog Barnes (1975) beschrijft in zijn studie het gebruik van en de kennis 

over de natuurlijke omgeving bij rendiertelers in het Zweedse Lapland (Jukkasjarvi). 

Anderson, een Amerikaanse sociaal-wetenschapper, geeft op basis van ruim vijf jaar veldervaring in 

het Noorse Lapland (Kautokeino en Tromso), in haar omvangrijke dissertatie (drie delen) een 

beschrijving van de etno-ecologie van haar onderzoeksgroep Onder etno-ecologie verstaat de auteur 

het navolgende 

' this study goes beyond a strict bwtic universe (-) to consider the importance of meteorologie and 

physiographic knowledge and the manipulation ofaU resources in both spatial and temporal frames 

(-) it has been described as ethnoecology ' 

(Anderson M 1978a 4) 
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In het afgelopen decennium worde in het Saamenonderzoek ruime aandacht geschonken aan 

rechtshistorische onderwerpen Deze onderzoeksactiviteiten vinden plaats in het kader van een 

gemeenschappelijk Noords onderzoeksproject, geïnitieerd en uitgevoerd door het Noords Saamen 

Instituut in Kautokeino Inmiddels zijn op dit gebied een aantal belangwekkende studies verschenen 

die nieuw licht werpen op de traditionele eigendoms-en gebruiksrechten van de Saamen op land en 

water In dit verband zijn te noemen de onderzoekingen van twee Finse juristen Korpijaakko (1989) 

en Hyvannen (1979) Beide juristen hebben met de voorlopige resultaten van hun onderzoek reeds 

een belangrijke bijdrage geleverd aan de recente herziening en aanvulling van de bestaande 

rendierteeltwetgeving in Finland 

Het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in Finland onder Saamen is niet geconcentreerd bij één 

bepaalde wetenschappelijke instelling Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines aan de 

universiteiten wordt onderzoek onder Saamen verricht In dit verband zijn te noemen de 

universiteiten van Helsinki (antropologie, filologie, folkloristiek), Turku (sociologie, folklonstiek), 

Jyvaskyla (antropologie), Oulu (economie, geografie, filologie, antropologie), Rovaniemi 

(rechtswetenschappen) Aan laatstgenoemde universiteit is het Arctisch Onderzoekscentrum 

verbonden, dat zich met name richt op economische en milieuvraagstukken in het Arctische gebied. 

Het enige onderzoeksinstituut dat zich uitsluitend met Saamenvraagstukken bezighoudt, is het 

"Sami Instituhtta", gevestigd in het Noorse Kautokeino Als Noords initiatief startte het 

onderzoeksinstituut in 1974 met haar onderzoekswerkzaamheden, die voornamelijk liggen op gebied 

van taal, sociaal-economie en rechtshistone 

Saamenonderzoek in Enontekio 

Rendiertelende nomaden in Enontekio zijn in de loop van deze eeuw regelmatig onderwerp van 

studie geweest Niet alleen wetenschappers van verschillende disciplines (Itkonen 1916, 1948, 

Paulaharju 1922, 1923, Linkola 1972, Utnainen 1976, Arell 1977, Posno 1975, Korpijaakko 1989), 

maar ook schrijvers (Therman 1940, 1990, Kokko 1947) en anderen (Kan 1978, Vuorelainen 1990, 

Kortelainen 1995) hebben zich door deze bevolkingsgroep laten inspireren Van hun werk en 

ervaringen heb ik bij mijn eigen onderzoek dankbaar gebruik gemaakt 

In 1916 schrijft de Finse geleerde etnografie en filologie (Universiteit van Helsinki) Τ I Itkonen zijn 

afstudeerscriptie over de Saamische rendierteelt in Enontekio Zijn leeronderzoek, gebaseerd op een 

kort veldbezoek, behelst een etnografische beschrijving van enkele Saamische rendiertelersgroepen in 

die tijd Vele van zijn aantekeningen heeft deze vermaarde Lappoloog later gebruikt voor zijn uit 

twee delen bestaande encyclopedisch overzicht van de Saamen in Finland, dat in 1948 werd 

gepubliceerd (in 1984 in herdruk verschenen) 
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De Finse Folklorist en schrijver Paulaharju heeft verschillende reisverslagen over Lapland 

gepubliceerd, die voor een deel ook betrekking hebben op de lokale bevolking in het 

onderzoeksgebied (Paulaharju 1922, 1923) In zijn "Lapin muisteluksia" (Ned vert Herinneringen 

aan Lapland) geeft professor Paulaharju (1922) behalve zijn eigen persoonlijke observaties ook een 

interessante compilatie van tradities, overtuigingen, zegswijzen, magie en vertellingen, waarover hij 

de lokale bevolking tijdens zijn bezoeken in de zomers van 1920 - 1922 interviewde In 1977 werd 

dit boek in herdruk opnieuw uitgegeven 

In het midden van de jaren zestig verricht de Finse etnoloog Linkola (Universiteit van Jyvaskyla) 

onderzoek naar het vestigingspatroon van Saamische rendiertelersgrocpen in Enontekio Deze 

onderzoeksopdracht werd hem verleend door het Finse Nationaal Museum in Helsinki Linkola 

heeft aan de hand van interviews belangwekkend historisch materiaal verzameld, dat hij later 

verwerkt in zijn afstudeerscriptie (Linkola 1972a) Voornamelijk steunend op zijn destijds verzameld 

onderzoeksmateriaal publiceert Linkola, tegenwoordig verbonden als intendent aan het Nationaal 

Museum in Helsinki, nog regelmatig over de Saamenbevolking in het algemeen en over het 

rendierteeltnomadisme in Enontekio in het bijzonder (Linkola 1983, 1985, 1990) 

Aan de sociaal-economische veranderingen binnen de Saamische rendierteelt wijdt in 1976 de Finse 

econome Utriainen een afstudeerscriptie (Economische Hogeschool van Helsinki) 

Deels op basis van korte bezoeken aan het onderzoeksgebied en deels op grond van schriftelijk 

bronnenmateriaal beschrijft zij hierin de overgang van de rcndiertelershuishouding in een 

natuurgebonden economie naar die in een markteconomie (Utriainen 1976) 

In 1989 promoveert de Finse juriste Korpijaakko aan de Hogeschool van Lapland in Rovaniemi op 

een rechtshistorische studie over de Saamen tijdens de Zweedse heerschappij tot midden 18e eeuw 

In haar studie, waarin zij uitgebreid ingaat op het landgebruik en de daarmee samenhangende 

rechtsverhoudingen in het Saamendorp Rounala (het meest westelijke deel van Enontekio) in die 

periode, ontwikkelt Korpijaakko nieuwe inzichten over de rechtspositie en de traditionele 

eigendomsrechten van de Saamen Bestaande rechtsopvattingen bij de Finse autoriteiten hieromtrent 

worden door haar ernstig in twijfel getrokken (Korpijaakko 1989) 

In dit verband is ook vermeldenswaardig een door de Zweedse geograaf Arell uitgevoerd onderzoek 

naar de historische ontwikkeling van het landgebruik in het Enontekio-gebied tijdens de Zweedse 

kolonisatieperiode (Arell 1977) In zijn studie staat centraal de implementatie van het Zweedse 

kolonisatiebeleid en de gevolgen hiervan voor de lokale bevolking Arell promoveerde op dit 

onderzoek aan de Universiteit van Umei in 1977 
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In de rij van sociaal-wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten, die in het Enontekio-gebied zíjn 

uitgevoerd, dienen vanwege de relevantie ervan voor mijn eigen onderzoek nog genoemd te worden, 

de sociaal economische analyse van de rendierteclt van de Belgische sociaal-econoom Posno (1975) 

en een Fins leeronderzoek op het gebied van de Saamische dracht (Rinno 1987) 

Het onderzoek van Posno, die hierop aan de Vrije Universiteit van Brussel in 1975 de doctorsgraad 

behaalde, is bijzonder slordig uitgevoerd Op generaliserende wijze maakt hij onnauwkeurig gebruik 

van eigen summiere onderzoeksgegevens uit het onderzoeksgebied Hij baseert zich hoofdzakelijk op 

bronnenmateriaal uit in het Engels gepubliceerde onderzoekingen van elders in Lapland (zie ook 

mijn eerdere opmerkingen m b t de interpretatie van onderzoeksmateriaal over Saamcn) 

Rinno beschrijft in haar leeronderzoek van de Universiteit van Helsinki (Instituut voor Fins-

Oegnsche etnologische Studies) het gebruik van en de veranderingen in de Saamische dracht onder 

rendiertelende Saamen in het westelijk deel van Enontekio, gedurende de periode 1939 - 1969 

Het literaire werk van twee Finse schrijvers, namelijk E Therman en Y Kokko vormt een waardevolle 

aanvulling op het wetenschappelijk onderzoeksmateriaal 

Van de Zweedstalige schrijver Therman (1906-1948) verscheen in 1940 naar aanleiding van zijn 

korte opeenvolgende bezoeken aan Enontekio zijn boek 'Bland noider och nomader" (Ned vert 

"Onder shamanen en nomaden") Hierin beschrijft de romanticus Therman in schilderachtige taal 

met veel gevoel en precisie de gewoonten en gebruiken van rendiertelende Saamen, waarbij hij vooral 

veel belangstelling aan de dag legt voor hun magie, mythes, bijgeloof en geloofsvoorstellingen In 

1990 verscheen van dit boek een Finse vertaling 

In een aantal van de boeken van de Finse schrijver/dierenarts Kokko (1903-1977), die zelf een groot 

deel van zijn leven in Enontekio woonde, vinden we schitterende beschrijvingen van de natuurlijke 

omstandigheden en het dierenleven in de verschillende jaarseizoenen (Kokko 1961, 1969) Zijn 

meest bekende roman is wellicht "Neljan tuulen tie" (Ned vert "De weg van de vier winden"), 

gepubliceerd in 1947, dat gaat over het dagelijks leven van een nomadiserende rendiertelersgroep 

direct na de Tweede Wereldoorlog Het is bekend dat voor deze roman de rendiertelersgroep Labba 

model heeft gestaan 

Tenslotte verdient hier nog een aantal na-oorlogse publikaties over Enontekio bijzondere 

vermelding 

In 1978 stelde К Kan, afkomstig uit en woonachtig in Helsinki, haar herinneringen aan haar 

skitochten in het westelijk gelegen bergachtig gedeelte van Enontekio in de jaren dertig te boek met 

de titel "Haltin Valloitus" (Ned vert " D e verovering van de berg Haiti") In deze bescheiden 

publicatie schrijft zij over haar ontmoetingen en gesprekken met leden van de Saamische 
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rendiertelersgroep Kaijukka (Juuso). Haar reisverslag biedt een helder inzicht in de habitat van deze 

rendiertelersgemeenschap. 

Bepaald indrukwekkend, ook in antropologisch opzicht, is het in 1990 verschenen fotoboek van de 

Finse fotografe Marja Vuorelainen (1911-1990). Deze fotografe woonde vanaf 1957 tot aan haar 

dood in het kerkdorp Hetta. O p professionele en artistieke wijze legt zij in fotografische beelden het 

alledaagse leven van de rcndiertelende Saamen in Enontekiö in de jaren vijftig en zestig vast. Haar 

fotografisch werk is van cultureel-historische betekenis, omdat het een onvervangbaar beeld geeft van 

het bijna verdwenen traditionele nomadische leven van Saamen in het onderzoeksgebied. 

In 1995 werd een ander belangwekkend document over historisch Enontekiö gepubliceerd: 

herinneringen van de Finse oud-onderwijzer Yrjö Kortelainen aan zijn talloze bezoekjes in de 

omgeving en zijn gesprekken met de locale bevolking. Het boek "Entistä Enontekiötä" (Ned.vert.: 

"over het oude Enontekiö") geeft een zeer persoonlijk tijdsbeeld van het oostelijk deel van het 

onderzoeksgebied in de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog. 

Geografische en etnische aanduidingen 

De geografische aanduidingen in het onderzoeksgebied zijn in overeenstemming met recente 

opgaven van de Finse Landmeetkundige Dienst (Maanmittaushallitus). 

Bij de spelling van Saamischtalige woorden en uitdrukkingen is de thans geldende Noord-Saamische 

Orthografie gevolgd en de schrijfwijze volgens Sammallahti (1989) aangehouden. 

Als bijlage is een verklarende lijst met de meest voorkomende rendierteelttermen in de Saamische en 

Finse taal opgenomen. 

In de wetenschappelijke literatuur werden tot het midden van de jaren tachtig verschillende etnische 

benamingen voor de onderzoekspopulatie gebruikt: in Noorwegen Finn, in Zweden Lapp en in 

Finland Lappalainen. 

De betrekkelijk nieuwe benaming Santi of Sámí komt van het woord Sápmelas, Sápmi in de 

Saamische taal. Aan deze benaming geven de Saamen tegenwoordig de voorkeur. Bovendien is het 

sinds een aantal jaren de officieel aanvaarde aanduiding voor deze inheemse minderheid 

(Komiteanmietintö 1985:66). 

In Noorwegen en Zweden betekent dit dat de naam Same wordt gebruikt. In het Fins luidt de juiste 

benaming Saamelainen. 
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Deze ontwikkeling heeft te maken met het in de jaren zeventig sterk opkomend proces van zelf

bewustzijn onder etnische minderheden in de hele wereld - vergi Inuit in Arctisch Canada-

(Anderson 1978 178-192, Pelto & Muller-Wille 1978 258) 

Interessant in dit verband valt te vermelden dat de eerder gebruikte naam Lapp (Zweeds), 

Lappalainen (Fins) in feite is afgeleid van de benaming, die destijds in de Zweedse wetgeving m b t 

land - en waterrechten werd gebruikt (Hyvarinen 1979) Volgens deze wetgeving was een Lapp, een 

persoon, die beschikte over het wettelijk erkende recht om de zgn "Lapse bestaanswijzen" uit te 

oefenen Hieronder werden toen verstaan rendierteelt, jacht en visserij Voor dit recht betaalden de 

Saam en belasting 

De naam Lapp is dus noch een etnische noch een linguïstische aanduiding, maar eerder een in de 

Zweedse rechtspraktijk gedefinieerde aanduiding (Aikio M 1986) 

In deze studie wordt de benaming Saame, mv Saamen aangehouden 
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HOOFDSTUK 2. ENONTEKIÓ (Saamisch: EANODAK") 

Ligging, grenzen, grootte, geschiedenis 

De gemeente Enontekiö ligt in het noordwesten van de provincie Lapland, ongeveer 300 km boven 

de Poolcirkel. De arm (Fins: ka'sivarsi) van Finland, zoals het gebied ook wel wordt genoemd, strekt 

zich uit tussen het Noorse Finnmark en het Zweedse Norrbotten. Bijna reikt hij tot aan de Noorse 

fjordenkust: de Noordelijke Ijszee ligt maar 30 km verwijderd van de noordwestelijke grens van het 

onderzoeksgebied. 

De gemeentelijke grenzen vallen in het noorden en zuidwesten samen met de staatsgrenzen met 

Zweden en Noorwegen. De Noors-Finse staatsgrens ligt op de waterscheidingslijn tussen twee 

stroomgebieden, terwijl de Zweeds-Finse staatsgrens de loop van de Muoniorivier (Fins: 

Muoniojoki) en de Könkamarivier (Fins: Kónkamacno) volgt. 

In het zuidoosten grenzen de gemeenten Muonio, Kittilä en Inari aan het onderzoeksgebied. 

Wat betreft omvang is Enontekió de op twee na grootste gemeente in Finland met een totale 

oppervlakte van 8536 km2, waarvan een wateroppervlak van 413 km2 (Enontekión kunta 1992a). 

Als gevolg van de uitgestrektheid van het gebied en de bestaande verkeersverbindingen heeftt 

Enontekió in werkelijkheid twee centra: Hetta en Kaaresuvanto. Het kerkdorp Herta vervult een 

dienstverlenende functie voor inwoners in het zuiden en oosten van het onderzoeksgebied, terwijl 

Kaaresuvanto deze functie heeft voor het noordwestelijke gedeelte. 

De afstand van het kerkdorp Hetta, waar o. a. het gemeentelijke administratieve apparaat is 

gevestigd, naar de hoofdstad Helsinki en de provincie hoofdstad Rovaniemi bedragen respectievelijk 

1200 km en 317 km. 

De oudste overblijfselen van bewoning in het Enontekiö-gebied dateren uit de Steen- en Vroege 

Ijzertijd. De vraag of de bevolking uit die tijd Saamen waren, valt niet met zekerheid te 

beantwoorden. 

Tijdens de Zweedse overheersing behoort Enontekió bij het district Tome Lappmark. Bij de Vrede 

van Hamina (Zweeds: Frederikshamn) in 1809, na beëindiging van de Zweeds-Russische oorlog, 

De Finse plaatsnaam Enontekió is afgeleid van het Saamisch Eanudak, dat een samenstelling is van de wootden eadnu 

(= grote rivier) en tahkah (= maken). De plaatsnaam kwam in het verleden ook voor als)· Eenotekj (1598), Eenoteckis 

(1641), Enotackes (1671), Enotacki (1688), Enotekkes (1707), Ennadak (1717), Enotckies, Enontekis (1742-1745), 

Enontcckis (1794), Enontekia, Enontekiaincn (1917) Deze informatie is ontleend aan Irkonen 1966 1-32 
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wordt Enontekió opgedeeld in een Zweeds en Fins gedeelte. Finland is dan tot haar 

onafhankelijkheid in 1917 een autonoom grootvorstendom binnen het Russische Rijk. 

Begin 16e eeuw zijn er in Enontekiö drie Saamische nederzettingen te onderscheiden: Rounala, 

Suonttavaara en Peltojärvi. Tot de 17e eeuw leven zij hoofdzakelijk van jacht en visvangst. Pas 

daarna gaan de meeste bewoners van deze drie nederzettingen over op het rendiernomadisme. 

Midden 16e eeuw vestigen zich de eerste kolonisten in Enontekió. Pas in de 19e eeuw komt de 

kolonisatie volledig op gang met gevolg dat de Finnen ten opzichte van de Saamen al gauw een 

meerderheid vormen. 

In 1860 is het aandeel Saamen in de totale bevolking in Enontekiö nog slechts 16%. Dit percentage 

is tot heden nagenoeg gelijk gebleven: in 1990: 16.7% (zie tabel 6). 

De eerste kerk (evangelisch-luthers) wordt gebouwd in Rounala (1563), in het latere Zweedse 

gedeelte van Enontekió. Een tweede kerk komt er in Markkina (1610), langs de Konkamarivier. 

Eind 19e eeuw verplaatst men deze kerk naar Palojoensuu en vervolgens naar Hetta in 1864 

(Vahtola 1987; Vuontisjärvi 1983:152-161). Vanaf die tijd is Hetta kerkdorp. 

Tijdens de Tweede wereldoorlog laten de terugtrekkende Duitse troepen het onderzoeksgebied totaal 

vernield en platgebrand achter (Lehner 1960). In de laatste oorlogswinter van 1944 - 1945 moest de 

bevolking tijdelijk evacueren naar Zweden. 

Alvorens een gedetailleerde beschrijving van de natuurlijke omstandigheden in het onderzoeksgebied 

te geven, zal ik hier kort aanduiden een aantal algemene kenmerken van het noordelijke of polaire 

gebied, waartoe Enontekiö op grond van zijn ligging kan worden gerekend (Varjo 1984:93-104) : 

- uitzonderlijke lichtomstandigheden: lange perioden van duisternis in de winter en lange zomers 

met veel licht; 

- lange koude winters en korte koele zomers; 

- uitgestrekte moerassen en permafrost verschijnselen; 

- lange duur van het sneeuwdek en bevriezen van meren en rivieren; 

- schaarse boomloze toendra vegetatie met naar het zuiden toe onvolgroeide bomen en 

naaldbossen; 

- dun bevolkt en een karige fauna. 
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Landschap 

Voor verreweg het grootste gedeelte behoort Enontekio tot het berggebied van Noord-Lapland (Fins: 

Taka-Lappi), gemiddeld 500 meter hoog; alleen het zuidelijke deel ligt in het lager gelegen 

woudgebied (Fins Metsa-Lappi) Op de hoogtekaart (zie kaart 4) zien we dat de terreinhoogte 

afneemt van het noorden naar het zuiden en van het westen naar het oosten. 

4. Hoogtekaart van Enontekio 

Het meest afwijkende vegetatiebeeld en landschap geeft het noordwestelijk deel van Enontekio, ten 

westen van de rivier Lataseno te zien Geologisch vormt het bergplateau met een gemiddelde hoogte 

van meer dan 750 meter onderdeel van het langgerekte Scandinavisch Hoogland. Vele bergtoppen 

overtreffen hier de hoogte van 1000 meter Deze zwak bolronde kale bergen (Fins: tuntún; Zweeds: 

fjall), die zo kenmerkend zijn voor het landschap in Lapland, behoren tot de hoogste bergen van 

Finland Haïti (1329 m), Ridnitsohka (1317 m), Kovddoskaisi (1160 m), Kahperusvaarat (1144 m), 

Jollanoaivi (1029 m), Saana (1029 m). 

In het bergachtige gedeelte van Enontekio ontspringen verschillende rivieren, die in het terrein 

brede, soms diepe dalen (Fins vuoma) hebben uitgeslepen De belangrijkste rivierdalen zijn die van 

de rivier Poroeno, Romaeno en Tonseno Zij komen bij elkaar in de rivier Lataseno, die bij het 

buurtschap Markkina op haar beurt samenloopt met de grensrivier Konkamaeno en vervolgens als 

Muoniojoki naar het zuiden stroomt De bovenloop van al deze rivieren is tamelijk ondiep O p vele 
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plaatsen zijn er stroomversnellingen en verbreden de rivieren zich tot de omvang van een ondiep 

meer 

Aan de zuidoost kant van het bergplateau neemt de hoogte van de bergtoppen af Ropi (945 m), 

Peeravaara (933 m), Virdnimbba (918 m), Harroaivi (829 m), Tsaibma (785 m) en Tarju (735m) 

Ten oosten van de rivier Lataseno begint een lager en vlakker landschap, alleen aan de noordzijde 

hiervan is het opnieuw heuvelachtig De bergtoppen bereiken hier hoogtes van rond de 600 meter 

Tarvantovaara (591 m), Salvastuntun (541 m), Terbmisvaara (616 m), Jierstivaara (694 m), 

Suukisvaara (586 m), Avisuoratuncuri (466 m) Dit gebied sluit aan op het Noorse Hoogland 

(Noors vidda), een open landschap, waarin scherp uitstekende bergtoppen ontbreken De relatieve 

hoogteverschillen zijn er gering Het meer Poynsjarvi (16 km2) ligt op meer dan 400 meter boven de 

zeespiegel 

Het noordoostelijk deel van Enontekio vormt het stroomgebied van de rivier Ounasjoki, waarvan de 

verschillende aftakkingen als Kakkalajoki, Poyrisjoki en Nakkalajoki door het landschap slingeren 

Het laagste gebied (beneden de 300 meter grens) ligt in het zuiden Hier wordt het vlakke landschap 

slechts onderbroken door het Ounas-Pallastuntun-gebergte, een oud erosie-gebergte waarvan enkele 

toppen zelfs boven de 700 meter grens reiken Outtakka (723 m), Pyhakero (711 m) 

O p vele plaatsen in het onderzoeksgebied zijn sporen van de pas 10 000 jaar geleden geëindigde 

Ijstijd aan de oppervlakte zichtbaar een groot aantal (825) binnenmeren*, stuwwallen (Fins harju), 

morenen, erosie-gevoelige zandgronden en moerassen (42 % van de totale oppervlakte van de 

gemeente Enontekio) 

Klimaat 

Enontekio ligt in de sub-arctische klimaatzone met grote verschillen tussen zomer- en 

Wintertemperaturen, verschil in zonnestraling naar jaargeujde en met een niet te hoge neerslag 

De matigende invloed van de warme Golfstroom langs de Noordelijke Ijszee is in het 

onderzoeksgebied duidelijk merkbaar, vooral in het noordwesten (grote temperatuurwisselingen per 

etmaal, hogere neerslag en overheersend noordwesten winden) 

De jaarlijkse neerslag bedraagt 400-500 mm, waarvan het meeste valt in de herfst en aan het begin 

van de winter Gedurende 7 à 8 maanden ligt Enontekio onder een sneeuwlaag De meren zijn 

minstens de helft van het jaar dichtgevroren De maximale dikte van de sneeuwlaag wordt bereikt in 

de maand april (gemiddeld 75 cm) Hoewel de bergtoppen niet tot aan de sneeuwgrens reiken, blijft 

Enontekio behoort tot de meest merenrijke gebieden in Finland (Kuusisto 1987) 
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op sommige plaatsen in het terrein de sneeuw het hele jaar liggen In het berggebied is de sneeuwlaag 

aanmerkelijk dunner en dus veel eerder weggesmolten dan in de woudzone 

De gemiddelde jaartemperatuur ligt beneden —1° C, februari is met een gemiddelde temperatuur van 

-14° С de koudste maand en juli is de warmste maand (gemiddeld +14° C) De 

maximumtemperatuur in Enontekio bedraagt +32° С de laagste temperatuur die is gemeten, 

bedraagt -45° С Enontekio is klimatologisch de koudste gemeente van Finland (Helimaki 1974 23-

27, Kolkki l969) 

Naast de soms verstikkende zomerhitte is het verschijnsel van de middernachtzon opmerkelijk dat is 

de periode van onafgebroken daglicht waarin de zon ruwweg gedurende twee maanden (van eind 

mei tot eind juli) boven de horizon blijft 

Daarna worden de dagen korter totdat de zon in november voor 6 а 7 weken achter de horizon 

verdwijnt Deze periode noemt men in Lapland Kaamos (Saamisch Skabma) (Kojo 1975) 

Het verschil tussen de jaargetijden is in Lapland groot Voor Enontekio kan op grond van isotherm-

metingen onderstaande indeling van jaargetijden geconstrueerd worden (Kolkki 1969 47) 

Jaargetijden PenodeDuur 

Lente 8/5 - 29/6 53 dagen 

Zomer 30/6 - 13/8 45 dagen 

Herfst 14/8-12/10 60 dagen 

Winter 13/10-7/5 210 dagen 

Terecht kan worden gesteld dat het onderzoeksgebied voornamelijk een winterland is 

Flora en fauna 

Het Enontekio-gebied kenmerkt zich door een bijna ongerepte natuur van overwegend moerassen, 

toendra-achtige bergen en langzaamgroeiende berken- en naaldbossen, waarbinnen verschillende 

vegetatiezones zijn te onderscheiden (zie kaart 5) 

Het areaal bouw- en weiland is beperkt tot minder dan 0 , 1 % van de totale gemeentelijke oppervlakte 

(Enontekion kunta 1987a) 

Als opvallende scheidingslijn tussen woudzone en het berggebied loopt de noordgrens van de 

naaldbossen, die ongeveer samenvalt met de 68° 30' breedtecirkel Een vijfde deel van het 

onderzoeksgebied ligt binnen de woudzone 
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5. Kaart van de vegetatiezones in Enontekiö 

toendra- en hooggebergte flora 

ΧΜ&Ά berkenwoud 

l l l l l l l l berken-en naaldwoud 

hoofdzakelijk naaldwoud 

2. Rendiertelersgezin Heikki Magga 1906 oto: Museovirasto 
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De meest voorkomende boomsoorten in de woudzone zijn de berk (betuia tortuosa), de grove den 

(pinus silvestns) en de spar (picea abies) De spar komt alleen voor in het uiterste zuiden van 

Enontekio, vooral langs de rivier Ounasjoki en op beschutte hellingen van het Ounas-Pallastunturi-

gebergte 

Over het algemeen zijn de bossen dun en weinig uitgestrekt De jaarlijkse boomgroei is in Enontekio 

de laagste in Finland 0,5 nv/ha De meest kapnjpe bomen zijn meer dan 100 jaar oud 

(Eramaakomitea 1988) Het bosland wordt regelmatig onderbroken door moerassen (Fins. Palsasuo) 

met permafrost verschijnselen dit zijn drassige terreinen, waarvan de bovenlaag in de zomer smelt 

maar de grondlaag altijd bevroren blijft 

In de afgelopen honderd jaar is de boomgrens zo'n 20 km naar het zuiden opgeschoven als gevolg 

van houtkap en erosie (Mattila 1981 14-17) Als weidegebied voor rendieren behoren de bossen tot 

het Myrtillus-Calluna-Cladina bostype, dat rijk is aan rendiermosbegroenng (voornamelijk cladonia 

alpestris) en andere vegetatie, die beiden voor het rendier belangrijk zijn (Skuncke 1963 166-180) 

Volgens een inventarisatie van het nationaal bosonderzoeksinstituut, uitgevoerd in 1980-1981, is de 

bedekkingsgraad van rendiermos in Enontekio op twee na het hoogst van het totale Finse 

rendierteeltgebied, t w 21 9% van de gemeentelijke oppervakte (Mattila 1981) 

In het noordelijk deel van de woudzone overheerst de berk als boomsoort De berken, die hier 

groeien, zijn vaak gedrongen boompjes die het nog net lukt aan de moeilijke groei-omstandigheden 

het hoofd te bieden De uiterste grens waar nog berken groeien ligt in het oosten op ongeveer 500 

meter, maar meer naar het noordwesten toe komt de berk zelfs nog voor op 700 meter (bijvoorbeeld 

rond het meer Porojarvi) Naarmate het terrein hoger ligt, worden de berken kleiner om tenslotte 

over te gaan in de vorm van dwergberken In deze zone van lage berken, die lijkt op een voortzetting 

van de onmetelijke boomtoendra (Ljesotoendra) in het noorden van Rusland, liggen vele moerassen 

Behalve berken bestaat de boomgroei daar uit o a dwergwilgen (salix herbácea) en elzen (alnus 

incana) In het drassige terrein, waar verschillende grassoorten voorkomen, treffen we ook de 

moerasbes (rubus chamaemorus) aan Deze gele framboosachtige bes, die in de bloeitijd (begin juni) 

erg gevoelig is voor weersveranderingen, wordt in augustus intensief geplukt Voor de lokale 

bevolking is zij een vitaminerijke aanvulling van haar voedsel 

De montane zone geeft door de vrijwel totale afwezigheid van boomgroei het landschap zijn woeste, 

toendra-achtig uiterlijk De plantengroei blijft in de meeste gevallen dicht bij de grond Door de 

gedrongen groei op de stenige bodem zijn planten in staat de bijtende winden van hun vaak barre 

omgeving te weerstaan Op de steile berghellingen groeit alleen nog houtachtig kruipgewas о a 
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rododendron lapponicum, kraaiheide (phyllodoce caerulea, dryas octopetala) en rendiermos De 

beste kansen om de meedogenloze winters te overleven hebben de korstmossen, die vastgeklemd aan 

rotsen en bomen een schitterend mozaïek vormen 

Omdat zon en wind onbelemmerd vat hebben op de bodem, zijn de bergen als groeiplaats uitermate 

droog Rendiermos groeit hier bijvoorbeeld aanzienlijk langzamer dan in de beschutte woudzone en 

is erg gevoelig voor vertrapping (ook door rendieren) in de zomer (Karenlampi 1973 15-19) 

Betrekkelijk weinig planten en dieren zijn erin geslaagd zich aan de hardheid van het sub-arctisch 

klimaat aan te passen De verscheidenheid aan soorten is hier opvallend kleiner dan in de gematigde 

streken (Kallio 1979 237, Eriksson 1972 30) 

Volgens Oksanen & Haukioja (1979 290) is het rendier (rangifer tarandus) de belangrijkste 

herbivoor in het toendra-ecosysteem Ofschoon het rendier wordt gehoed, is het niet met een 

huisdier te vergelijken Het rendier is eerder te karakteriseren als een half tamme vorm van het wilde 

rendier in het berggebied Een beschrijving van het gedrag en de eigenschappen van het rendier 

vinden we in bijlage I) 

Andere diersoorten in het onderzoeksgebied, waarvan er enkele zijn te beschouwen als natuurlijke 

vijanden van het rendier, zijn o a de veelvraat (guio guio), lynx (felix lynx), poolvos (alopex 

lagopus) en de wolf (cams lupus 1) In de woudzone treffen we nog de eland (alces alces) aan 

Waarschijnlijk de bekendste, interessantste en voor Lapland meest kenmerkende dieren zijn de 

lemmingen (lummus lemmus) Deze soort neemt periodiek in aantal sterk toe, wat massale trek ten 

gevolge heeft 

Een ander veel voorkomend zoogdier, dat goed is aangepast aan het waterlcven, is de otter (lutra 

lutra) 

De rijkdom aan vogels is in het onderzoeksgebied sterk afhankelijk van het jaargetijde Als in het 

voorjaar de dooi invalt, komt er a h w een invasie op gang van kleine zangvogels w o mussen en 

vinken (lectrophenax nivalis, fringilla montifringilla), waadvogels o a regenwulp (numenous 

phaepus), watervogels o a wilde zwaan (cygnus cygnus) en zilverstern (sterna paradisaea) Zij 

broeden hier hun jongen uit en brengen deze groot in gezelschap van een handjevol vogelsoorten die 

de strengheid van de noordelijke winter doorstaan zoals de sneeuwhoen (lagopus lagopus), laplanduil 

(stnx nebulosa) en kraai (corvus corax) Een door rendiertelers gevreesde roofvogel is de steenarend 

(aquila chrysaetos) Deze beschermde vogelsoort zoekt in het voorjaar zijn prooi vooral onder 

rendierkalveren 

36 



De sneeuwhoen behoort tot het allerbelangrijkste klein wild in Enontekio, waarop in het voorjaar 

veel gejaagd wordt (in het gemeentewapen van Enontekio staat een sneeuwhoen ten volle afgebeeld) 

De jachtbuit (soms meer dan 10 000 sneeuwhoenderen per jachtseizoen) wordt meestal verder 

verkocht 

De grote aantallen insekten waarmee men in de zomermaanden tot aan de eerste nachtvorst te 

maken krijgt, mogen hier niet onvermeld blijven De hinderlijkste insekten zijn de steek- en 

kriebelmuggen (Fins rakka), die zich in donkere kolkende zwermen op mens en dier storten 

Rendieren zijn erg gevoelig voor de neushorzel (cephenomyia trompe) en de rendierhorzel 

(oedemagena tarandi), die zich in de pels vastzet 

De vele binnenmeren en rivieren zijn over het algemeen erg visrijk De meest voorkomende 

vissoorten behoren tot de zalmfamihe beekforel (salmo fario), beekridder (salevelinus alpinus) en 

blankvoorn (coregonus lavaretus) De gewone vissoorten zijn de snoek en de gestreepte baars (perca 

fluviatilis) 

Binnen de gemeente Enontekio liggen twee beschermde natuurgebieden het natuurpark Malia (opp 

30 km2) bij Kilpisjarvi en het nationaal park Ounas-Pallastuntun (opp 500 km2) in het zuid-oosten, 

dat zich uitstrekt tot aan de aangrenzende gemeenten Muonio en Kittila 

Eind december 1988 bracht een Staatscommissie op verzoek van de Finse regering advies uit over de 

aanwijzing van beschermde wildernisgebieden (Fins eramaa-alue) in Lapland O p grond van de 

bestaande natuurlijke omstandigheden alsmede de betekenis van het gebied voor de uitoefening van 

naruurgebonden economische bestaansactiviteiten, waarvan rendierteelt onbetwist de belangrijkste 

vormt, heeft men drie beschermde wildernisgebieden in Enontekio voorgesteld Deze gebieden zijn 

Kasivarsi, Tarvantovaara en Poynsjarvi (in totaal 416 000 ha) (Eramaakomiteanmiennto KM 

1988 39) Tot implementatie van deze voorstellen is het tot dusverre nog niet gekomen 

Bevolking 

Als een van de dunbevolkste gemeenten in Finland telde Enontekio in 1996 2464 inwoners 

Berekend naar de oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt de dichtheid van de bevolking niet 

meer dan 0,3 inwoners per km2 

Het aantal Saamen bedroeg in 1996 403 personen Zij vormen een minderheid Van de Saamen 

bevolking in Finland woont ongeveer 10% in de gemeente Enontekio (Heiander 1988 58, Aikio e a 

1994 56) 
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In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bevolkingsgroei in de gemeente Enontekio 

over de periode 1860-1996 

Tabel 6. Ontwikkeling van inwonertal in de gemeente Enontekio (1860-1996) 

Jaar Saamen % van totale bevolking Anderen Totaal 

1803 

1830 

1860 

1900 

1910 

1920 

1930 

1940 

1948 

1962 

1970 

1984 

1988 

1992 

1996 

566 

116 

110 

95 

109 

74 

163 

141 

249 

402 

420 

385 

380 

403 

413 

62,9 

36,3 

16,6 

10,3 

11,6 

16,5 

13,8 

9,2 

11,7 

16,8 

18,0 

15,9 

15,8 

16,3 

16,7 

324 

203 

554 

831 

833 

881 

1018 

1386 

1880 

1989 

1916 

2030 

2040 

2069 

2051 

890' 

319 

664 

926 

945 

1055 

1181 

1527 

2129 

2391 

2336 

2415 

2420 

2472 

2464 

Bronnen Grape 1969 202, Mikkola 1931 268, Siuruainen 1977 29, Saamelaisneuvosto 1962, SVT 

1970, Komiteanmietinto 1985 66, Enontekion kirkkoherranvirasto 1870-1997, Enontekion kunta 

1992a) 

De demografische cijfers over het aantal Saamen van voor 1962 zijn niet helemaal betrouwbaar 

omdat er voordien geen eenduidig taaicriterium werd gebruikt bij de identificatie van een Saame 

Bij de volkstelling van 1962 werd dat feitelijk voor het eerst gedaan en later ook als criterium 

vastgelegd in het statuut van de Nationale Saamen Delegatie (824/73/par 1) Dit taaicriterium luidt 

als volgt 

"me t een Saame wordt bedoeld een persoon, die zelf dan wel van wie minstens een van zijn ouders 

of grootouders de Saamische taal als eerste taal heeft geleerd en die zichzelf beschouwd als Saame " 

Cijfers hebben betrekking op Enontekio onder Zweeds bestuur (vóór de opdeling) 
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In het begin van de negentiende eeuw zijn in Enontekió de Saamen nog in de meerderheid (Grape 

1969:203). Daarna is de Finse bevolking sterk toegenomen, terwijl een deel van de Saamen uit het 

gebied wegtrekt als gevolg van overheidsmaatregelen om de staatsgrenzen te sluiten voor 

grensoverschrijdend verkeer. 

De laatste jaren lijkt het inwonertal van de gemeente Enontekiö zich te stabiliseren. Voor 

nieuwkomers is Enontekió als woon- en werkgemeente echter weinig aantrekkelijk. Vooral voor 

jongeren die een vakopleiding hebben genoten, vormen de afgelegenheid en de geringe 

expansiemogelijkheden voor nieuwe werkgelegenheid voldoende redenen om hun geboorteplaats 

definitief te verlaten en naar het zuiden van Finland te verhuizen. 

In Lapland hoort men de zegswijze dat de berkenboom de grens aangeeft tot waar de mens zich 

vestigt en een bestaan ontwikkelt. In grote lijnen lijkt deze zegswijze ook op te gaan voor het 

onderzoeksgebied. 

In Enontekió woont de meerderheid van de bevolking inderdaad ten zuiden van de 

berkenboomgrens. De wouden bieden niet alleen beschutting maar ook bouwmateriaal en 

brandhout voor de bevolking. In dezelfde woudzonc liggen ook de winterweiden van de rendieren. 

De Finse kolonisten vestigen zich in de 18e en 19e eeuw op hooggelegen plekken langs de zanderige 

oevers van rivieren en binnenmeren. Zij gebruiken de moerassige gebieden als natuurweiden voor 

hun vee. De rivieren zijn in de zomer de enige routes, waar langs zij zich verplaatsen. 

De meeste dorpen en buurtschappen, waarvan de bevolking bestaat uit Saamen én Finnen (zie kaart 

7) liggen in de woudzone. De enige plaats waar alleen Saamen wonen is de zomernederzetting 

Rairtijärvi in het noordwestelijk deel van het onderzoeksgebied, ver boven de boomgrens. In deze 

zomernederzetting van de rendiertelersgroep Kaijukka (Juuso) staan zes houten huizen. Raittijarvi is 

in de zomer alleen te voet of per watervliegtuigje bereikbaar en in de winter op ski's of met de 

sneeuwscooter. 

In het kerkdorp Hetta woont ruim 30 % van de bevolking. De andere dorpen zijn Kaaresuvanto, 

Palojoensuu, Peltovuoma, Leppajärvi/Palojoki, Vuontisjarvi, Nunnanen en Kilpisjärvi. 

Alle woningen en gebouwen in de gemeente zijn gebouwd ná de Tweede Wereldoorlog. 

Bovengenoemde definitie houdt onvoldoende tekening met etnische Saamen buiten het 

woongebied van de Saamen o a. in de aangrenzende gemeente Kittila, die aan de gestelde linguïstische etiteria zouden 

kunnen voldoen of destijds het techt hadden om Saamische bestaanswijzen uit te oefenen (Aikio & Аікю 1985.124, 

AikioM. 1987:6) 
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7. Kaart over de bewoning van rendiertelende Saaraen in Enontekiö in 1978 

О 10 inwoners 

О 50 inwoners 

О DorP 

I 1 1 1 1:12000 

8. Kaart over verdeling van inwoneraantal in de gemeente Enontekiö in 1976-

1980 

Grens rendierteeltdistrict 

Staatsgrens 

Weg 

• J " Vliegveld 
ι Mukkajarvi 

^ Peerajärvi 
O Pousujärvi 

Kivijärvi 

| Ropinsalvi 

Pattika 

•Kuttanen V Ü * 3 ι VuontiSjàrv, 

Muotkajarvii-i 

^t Nunnanen 

50km. 
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Bestaansmiddelen 

De afbeelding van een sneeuwhoen in het gemecntewapen van Enontekio symboliseert op 

aanschouwelijke wijze enerzijds de ongerepte sub-arctische natuur in deze gemeente en anderzijds de 

waarde van het natuurgebonden economische leven van de lokale bevolking Bovendien geldt de 

sneeuwhoen als een belangrijk jachtdier 

Vanouds heeft de lokale bevolking in een intensieve en duurzame relatie met de haar omringende 

omgeving in haar levensonderhoud kunnen voorzien door jacht, visserij, rendierteelt, veeteelt en 

verzamelen van natuurbessen Deze natuurgebonden bestaansactiviteiten (Fins: perusehnkeinot, 

luontaisehnkeinot) kenmerken zich door hun veelzijdigheid, kleinschaligheid en in hoge mate door 

een onafhankelijke en zelfstandige uitoefening daarvan. 

Voor Finnen en Saamen is de primaire sector van niet te overschatten betekenis (Siuruainen 

1976 38-43) Ofschoon in de laatste decennia de economische bestaansstructuur in het algemeen 

sterk is veranderd, vooral ten koste van de natuurgebonden beroepen, vormt in ieder geval de 

primaire sector voor de Saamische beroepsbevolking in Enontekio nog altijd de belangrijkste 

bestaansbasis (Aikio e.a. 1994· 92, Siuruainen 1983). 

Rendierteelt neemt in de primaire sector voor de Saamische beroepsbevolking een allesoverheersende 

positie in Het aantal rendieren in Enontekio schommelt beloopt rond de 15.000, verdeeld over de 

beide rendierteeltdistricten Nakkala 8000 en Kasivarsi 7000 (gegevens van het rendierteeltjaar 1995-

1996) 

Na een bizonder sterke groei van het rendieraantal gedurende de jaren tachtie. toen zelfs zo'n 25 000 

rendieren werden geteld, is het met de rendierteeltontwikkeling minder hai in als gevolg van 

slechte weersomstandigheden en ongunstige vleesprijsontwikkehng. Het rendierteeltjaar 1993-1994 

leverde in Enontekio volgens opgaven van de beide rendierteeltdistricten een rendiervleesopbrengst 

op van ruim 72 000 kg; in geld uitgedrukt vertegenwoordigt dit een produktiewaarde van FIM 1.6 

miljoen (omgerekend tegen de toen geldende valutakoers komt dit overeen met NLG 550 000,-) 

De rendierteelt in Enontekio is in hoofdzaak in handen van Saamen. Alleen in het 

rendierteeltdistrict Nakkala nemen ook Finnen deel aan de rendierteelt, maar zij vormen een kleine 

minderheid 

Wat de landbouw betreft, zal het duidelijk zijn dat de harde klimatologische omstandigheden en de 

overwegend steenachtige bodem de uitoefening hiervan aanzienlijk beperken Afgezien van vroegere 

experimenten tot verbouw van rogge en gerst heeft de agrarische sector in economische zin steeds 

41 



bestaan uit kleinschalige veeteelt, gecombineerd met visserij, jacht en het verzamelen van bessen " 

De zomer is m Enontekto zo kort, dat graanverbouw de behoefie aan brood m de toekomst met zal 

kunnen dekken" schrijft de Finse geograaf Andersson in 1917 

Veeteelt is voor het Finse bevolkingsdeel in Enontekio steeds een belangrijke bestaansbasis geweest 

De Finse kolonisten maakten gebruik van natuurweiden op ver afgelegen moerassen en langs rivieren 

en meren In de naoorlogse periode konden zij met overheidssubsidies land ontginnen in de buurt 

van hun woningen 

Aan de voorspoedige ontwikkeling van de veeteelt, die deze subsidieregeling tot gevolg had, komt in 

1969 een einde toen de Finse regering maatregelen afkondigde met het doel de nationale landbouw-

en veeteeltoverschotten juist te verminderen o a door het verstrekken van slachtpremies en 

vergoedingen voor het ongebruikt laten van akkers/weilanden Vele boeren in het onderzoeksgebied 

waren hierdoor genoodzaakt hun bedrijf te sluiten (Varjo 1975 16) In 1969 stonden er in 

Enontekio 249 agrarische bedrijven met een bedrijfsoppervlakte van meer dan 1 ha geadministreerd 

In 1992, mede als gevolg van aanvullende afslankingsmaatregelen voor de Finse landbouw/veeteelt, 

is het aantal agrarische bedrijven teruggelopen tot 37 

De meeste bedrijven zijn veeteeltbedrijven, gesitueerd in de dorpen Pcltovuoma, Vuontisjarvi en 

Palojoensuu (Poromies 1993 5) Over het algemeen zijn de agrarische bedrijven sterk verouderd De 

bedrijfsoppervlakte is klein Jongeren tonen weinig animo het bedrijf voort te zetten (Lapin laanin 

maatalouskeskus 1986 7) 

In het levensonderhoud van vele huishoudingen is visserij nog steeds een elementair onderdeel 

(Ohlson I960 40) Er wordt regelmatig voor eigen consumptie met netten gevist in de nabijgelegen 

visrijke binnenmeren en rivieren Het aantal beroepsvissers is beperkt Een tiental personen verkoopt 

beroepsmatig een deel van hun visvangst aan lokale winkels Volgens opgaven van de gemeente 

Enontekio bedragen de jaarlijkse visopbrengsten, die voornamelijk bestaan uit meerforel, baars en 

snoek zo'n 80 000 a 90 000 kg (inclusief vangsten van de vrijetijdsvissenj) (Enontekion kunta 1983 

b) 

De dienstensector heeft zich in de gemeente Enontekio zoals ook elders in Finland na de Tweede 

Wereldoorlog krachtig uitgebreid In 1960 vond ongeveer 20% van de beroepsbevolking hierin een 

bestaan (Linkola 1984 139) Bijna dertig jaar later kan worden vastgesteld dat een ruime 

meerderheid van de beroepsbevolking tegenwoordig een werkkring in de dienstensector heeft d w z 

bij een particuliere onderneming, bij de gemeente of als zelfstandige ondernemer 

De gemeente is zelf de grootste werkgever in Enontekio met ongeveer 370 werknemers (informatie 

Gemeentebureau afdeling economische zaken) 
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De uitbreiding van de dienstensector vindt haar oorzaak voornamelijk in de uitbouw van het 

gemeentelijk apparaat en de ontwikkeling van het toerisme. Enontekiö profileert zich de laatste jaren 

als het authentieke Lapland, natuurrijk, ongerept en wijds (Tunturi-Laoin Matkailu Yhdistys 

1989:3). 

Ten behoeve van het toerisme is in de afgelopen tien jaren flink geïnvesteerd in de hotel- en 

zomerhuttenaccommodatie. Volgens opgaven van het Gemeentebureau in Hetta bedraagt het aantal 

overnachtingen jaarlijks ruim 180.000. Het toeristenseizoen loopt van februari tot en met september 

met als hoogseizoen het voorjaar. De toeristenindustrie bestaat hoofdzakelijk uit het organiseren van 

trektochten onder begeleiding o. a. rendiersafari's, en de produktie en verkoop van souvenirs. Aan 

deze laatstgenoemde bedrijvigheid nemen de meeste Saamische rendiertelcrshuishoudingen actief 

deel. Voor hen levert dat een niet gering neveninkomen op. 

Sinds begin 1989 is Enontekiö opgenomen in het binnenlandse vliegnet. De verwachting is dat de 

toeristenindustrie aan betekenis zal gaan toenemen in het onderzoeksgebied. 

Enontekiö beschikt verder over weinig industrie. De aanwezige industrie bestaat uit kleinschalige 

ondernemingen met een maximale bezetting van vier à vijf personen, vaak ook eenmansbedrijven, 

die hun produktie min of meer afstemmen op de regionale markt. De kleinindustriële bedrijven, die 

voornamelijk zijn gevestigd in Hetta en Palojoensuu, bevinden zich een zilversmid, een 

meubelmakerij, een souvenir-atelier, roeibotenbouwers, een sledenmakerij, een bakkerij en een 

houtzagerij. 

Het onderzoeksgebied heeft te kampen met een chronisch grote werkloosheid, die in de laatste twee 

decennia varieert tussen de 18% en 30% op jaarbasis (Nieminen 1997:11-13). Enontekiö behoort 

tot de gemeenten in Finland die, op grond van hun zwakke economische positie, in aanmerking 

komen voor extra overheidssteun. Onder rendiertelende Saamen is nauwelijks sprake van 

geregistreerde werkloosheid. 
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HOOFDSTUK 3. HISTORISCH OVERZICHT VAN DE RENDIERTEELT IN 

ENONTEKIÖ 

Algemeen 

Mee het Noorse Kautokeino en het Zweedse Karesuando vormt Enontekio een geografisch 

aaneengesloten gebied, dat door een groot deel van de Saamenbevolking tot het eind van de vorige 

eeuw als haar woongebied werd beschouwd Niet geheel ten onrechte worden m ι deze gemeenten 

genoemd als drie belangrijke centra van de Saamische rendierteelt (Linkola 1964 7) 

De Finse romanticus en schrijver Erik Therman (1940 13), die het onderzoeksgebied in de déroger 

jaren regelmatig bezocht en daar ook tijdelijk woonde brengt de betekenis van het gebied nog 

duidelijker onder woorden In zijn reisverslag over Karesuando, Kautokeino en Enontekio schrijft hij 

dat "zij tezamen het kerngebied uitmaken van de Saamische rendierteelt en het rendiernomadisme Hier 

wonen de echte rendiemomaden van het Noorden" 

Gelet op het feit dat Enontekio tot begin 19e eeuw bij Zweden hoorde en daarna werd opgedeeld 

alsmede het historische gegeven dat verschillende Saamengroepen gewend waren vanuit het 

binnenland naar de kust te trekken zonder zich iets te hoeven aan te trekken van staatkundige 

grenzen, betekent dat de geschiedenis van de rendierteelt in Enontekio nauw verbonden is met 

ontwikkelingen in de aangrenzende gemeenten Karesuando en Kautokeino 

De eerste contacten met het rendier vinden plaats met het wilde rendier als jachtobject De jacht op 

wilde rendieren wordt uitgevoerd met behulp van valkuilen, strikken en omheiningen Daarbij 

maakt men gebruik van lokrendieren om de wilde rendierkuddes te vangen en binnen schootsafstand 

te brengen (Paulaharju 1939) 

Op verschillende plaatsen in het onderzoeksgebied treffen we in de nabijheid van binnenmeren en 

rivieren nog overblijfselen van valkuilen aan In een veldonderzoek, uitgevoerd in het begin van de 

jaren zestig, heeft men in Enontekio meer dan 2800 valkuilen kunnen traceren (Nakkalajarvi 

1964b 225-233) 

Op zo η 100 km ten noorden van het onderzoeksgebied in Noord Noorwegen o a in Jiebmaluohta 

zijn rotstekeningen ontdekt met afbeeldingen van elanden, rendieren en omheiningen De 

ouderdom hiervan wordt geschat op 5500 - 6000 jaar 

Volgens onderzoekers (Helskog 1977) illustreren deze rotstekeningen dat de vroegere bewoners van 

het gebied al zo'n 3500 jaar voor Chr van de jacht leefden, waarbij zij vermoedelijk gebruik maakten 

van het getemde rendier De aanwezigheid van boten op de tekeningen doet bovendien vermoeden 

dat zij ook aan visserij deden 

44 



De ontwikkeling van de Saamische rendierteelt in Enontekio laat neh m ι indelen in drie perioden 

t w de eerste periode van 1600 tot 1850, de tweede periode van 1852 tot 1889 en de derde periode 

van 1900 tot heden 

In de eerste periode (1600 - 1850) zijn we getuige van een geleidelijke verandering van de jacht en 

visvangsteconomie met een gering aantal getemde rendieren (voornamelijk gebruikt als lok- en 

transportdieren) naar het rendiernomadisme 

Het rendiernomadisme met zijn jaarlijkse grensoverschrijdende migraties naar de kust van de 

Noordelijke Ijszee bereikt in het onderzoeksgebied in de loop van de 18e en 19e eeuw zijn volle 

omvang Aan het eind van deze periode komen rendiertelende Samen steeds vaker in conflict met de 

bestaansactiviteiten van kolonisten zowel in het binnenland als aan de kust 

De tweede periode (1852 - 1889) wordt gekenmerkt door de gevolgen van overheidsmaatregelen om 

de grensoverschrijding van rendiertelende Saamen met hun rendierkuddes te verbieden Achtergrond 

van deze grenssluitingen vormt de toenemende concurrentie bij het gebruik van de natuurlijke 

rijkdommen in het gebied Voor sommige Saamenhuishoudingen zijn deze grenssluitingen 

voldoende redenen om met hun rendierkuddes het gebied definitief te verlaten en elders in Fins 

Lapland hun geluk te beproeven Anderen, ook Finse kolonisten, zien juist wel 

toekomstmogelijkheden in de rendierteelt en gaan zich hiermee met wisselend succes bezighouden 

De derde periode (1900 tot heden) staat in het teken van intensievere contacten met de omringende 

agrarische en later moderne industriële maatschappij Er vindt een verdere inperking van de 

bestaansniche van de rendiertelende Saamen plaats In deze periode zien we behalve een toenemende 

overheidsbemoeienis met de organisatie en ontwikkeling van de rendierteelt ook een geleidelijke 

verandering van de rendierteelt in een bedrijfstak volledig gericht op vleesproduktie, gebaseerd op 

westerse economische grondslagen en met gebruikmaking van moderne technische hulpmiddelen 

Elk van deze perioden worden nu in dit hoofdstuk uitgebreid beschreven 

Eerste periode van 1600 tot 1850 

Uit schriftelijke bronnen (belastinglijsten, reisverslagen) blijkt dat in de drie Saamische 

gemeenschappen Rounala, Suonttavaara en Peltojarvi in het Enontckio-gebied tot begin 18e eeuw 

nog nauwelijks sprake is van grootschalige rendierteelt (Korpijaakko 1989 138, Arell 1977 259, 

323) Tot die tijd zijn jacht op klein wild en visserij de traditionele bronnen van bestaan De 

verzorging van een klein aantal rendieren dient vooral als ondersteuning van de jacht- en 

visvangsteconomie Het is bekend dat Saamen uit Rounala eind 16e eeuw in de zomer naar de 

Noorse kust (Lyngenvuono) trekken om daar te gaan vissen (Steen 1956 74 e ν ) O p hun migraties 

naar de kust van de Noordelijke Ijszee nemen zij hun weinige rendieren mee De vaak gehoorde 
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opvatting (Wiklund 1908:7) als zouden de jaarlijkse migraties van de rendiertelende Saamen zijn 

voortgekomen uit het trekinstinct van het rendier wordt door onderzoek in de jaren zeventig 

weerlegd (Skuncke 1973:33; Steen 1967). 

Zoals eerder al aangegeven was het rendierbezit toen nog erg beperkt. In 1605 vermeldt het rapport 

van de kroonvoogd (=regionalc overheidsfunctionaris als vertegenwoordiger van de Zeedse regering) 

de navolgende aantallen rendieren en rendierbezitters (Hiltunen 1978:31-32)': 

Rounala 223 rendieren (23 bezitters) 

Suonttavaara 46 rendieren (10 bezitters) 

Peltojarvi 35 rendieren (5 bezitters) 

Uit dit overzicht blijkt dat Rounala, gelegen in de bergzone van het onderzoeksgebied, ten opzichte 

van de twee in de woudzone gelegen gemeenschappen Suonttavaara en Peltojarvi duidelijk meer 

rendieren bezit. Voor beide laatstgenoemde gemeenschappen zijn jacht en visvangst dan nog altijd de 

belangrijkste basis van hun bestaan. Bij de Saamengemeenschappen in de bergzone daarentegen zien 

we al een ontwikkeling op gang komen waarbij naast jacht en visvangst ook kleinschalige rendierteelt 

wordt uitgeoefend. Deze ontwikkeling zien we nog sterker geïllustreerd bij in meer zuidwestelijker 

gelegen gemeenschappen als Tingevaara en Siggevaara, ook gesitueerd in de bergzone, die volgens 

dezelfde opgave respectievelijk over 938 en 611 rendieren beschikken. 

"Jacht en visserij waren traditionele bronnen van bestaan, die ook in de 18 eeuw hun betekenis nog niet 

hadden verloren", schrijft de juriste Korpijaakko (1989:138) in haar rechtshistorische verhandeling 

over de Saamengemeenschap Rounala. Op hun migraties naar de kust van de Noordelijke Ijszee, die 

in het begin worden uitgevoerd vanwege goede mogelijkheden van goederenruil en visserij in de 

fjorden, nemen zij hun rendieren mee. Vanzelfsprekend houden rendiertelers daaibij ook rekening 

met de behoeften en het gedrag van hun rendieren, aldus Korpijaakko. 

Jacht, visvangst en kleinschalige rendierteelt vinden aanvankelijk plaats binnen de grenzen van de 

Saamengemeenschap op zgn. belastingland (Fins: lapinveromaa; Zweeds: Lappskattland). Families 

Bij de opgave van aantallen rendieren dient te worden opgemerkt dat Saamen in het algemeen niet graag beteid zijn het 

juiste aantal op te geven Dit heeft te maken met hun traditionele geloof aan bovennatuurlijke werkingen of 

verschijnselen en deels ook om bclastingredenen (Hultblad 1968:59; Nickul 1970133; Aikio 8c Helle 1985:196). 

Aiell (1977 233-274) besteedt in zijn dissertatie uitvoerig aandacht aan het begrip belastingland. Voor meer informatie 

over het gebruik van het gebied binnen een Saamengemeenschap uit die periode verwijs ik naar Korpijaakko (1988.76-

111) 
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of meerdere huishoudingen bij elkaar bezitten gebruiksrechten op bepaalde gebieden incl. 

viswateren, waarvoor zij aan de Zweedse staat belasting (voornamelijk in goederen o.a. huiden) 

moeten betalen. Deze gebruiksrechten worden binnen de gemeenschap onderling verdeeld. Ondanks 

de toename in rendierbezit probeert men toch zo lang mogelijk in het eigen gebied te blijven. 

Alleen voor de jaarlijkse visvangst aan de kust wordt een uitzondering gemaakt (Korpijaakko 

1989 193) Ook Saamen uit Suonttavaara trekken al begin 17e eeuw in de zomer naar Lyngen aan 

de Noorse kust (Itkonen 1948, II .115). 

De traditionele jachtcultuur en de kleinschalige rendierteelt komen echter m toenemende mate 

onder druk te staan van het kolonisatieproces. De eerste kolonisten, aangemoedigd door de Zweedse 

overheid, vestigen zich in de woudzone langs rivieren en aan binnenmeren in de periode 1660-1690 

In de tweede helft van de 18e eeuw komt de kolonisatie in Enontekio pas echt goed op gang: er 

vindt bijna een verdrievoudiging in het aantal huishoudingen plaats (van 16 naar 41 huishoudingen) 

over de periode 1740-1803 (Arell 1977:87) 

De kolonisten houden in deze beginperiode zich bezig met kleinschalige veeteelt, jacht en visvangst. 

De Zeedse overheid gaat er in haar kolonisatie politiek van uit dat de bestaanswijzen van de Saamen 

en de kolonisten in hetzelfde gebied zonder conflicten naast elkaar kunnen worden uitgeoefend. 

Aanvankelijk blijkt dit ook het geval te zijn. Het geringe aantal kolonisten en de strenge 

overheidsreglementenng over het gebruik van het gebied zorgen ervoor dat tot het midden van de 

18e eeuw conflicten over de gebiedsbenutting beperkt blijven. De meeste twisten tot die tijd gaan 

over jacht- en visvangstzaken (Arell 1977 92) 

Wanneer de geleidelijke ontwikkeling van kleinschalige rendierteelt in de 18e eeuw zich voortzet 

waarbij jacht en visvangst als aanvullende bescaansactiviteiten voor de Saamen langzamerhand hun 

betekenis verliezen, de rendierkuddes in omvang toenemen en het gebruik van het gebied intensiever 

wordt, blijven ernstige conflicten tussen de beide bestaanswijzen op den duur niet langer uit. Vanaf 

1770 doen zich de eerste hooischaden voor. Met hooischaden aangericht door rendieren zullen de 

rendiertclende Saamen tot de tweede helft van deze eeuw voortdurend geconfronteerd worden. In 

hoofdstuk 11 zal ik uitvoerig ingaan op het probleem hooischaden 

Met de opkomende handel in rendierhuiden, het nieuwe belastingbeleid van de overheid, de 

introductie van geweren en de agressieve jacht op wilde rendieren door kolonisten is een 

achteruitgang van het wilde rendierbestand onvermijdelijk. Deze ontwikkeling dwingt verschillende 

Saamengroepen ertoe naar alternatieve bronnen van bestaan te gaan zoeken (Hultkrantz 1985 59-

68), Lundmark 1989-29-43) Een aantal rendiertelers breidt zijn rendierbezit uit en legt zich toe op 
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het hoeden en fokken van rendieren. Op haar beurt draagt deze ontwikkeling - de uitbreiding van de 

eigen rendierkuddes - weer bij tot de verdrijving van wilde rendieren (Ingold 1980:119). 

Linkola (1972a: 10) vermeldt dat omstreeks 1820 in de buurt van het buurtschap Kultima, gelegen 

in de woudzone, een Finse kolonist nog valkuilen zou hebben gegraven voor de jacht op wilde 

rendieren. 

Volgens Itkonen (1948, 11:71) kan in het onderzoeksgebied de jacht op het wilde rendier omstreeks 

1840 als beëindigd worden beschouwd. 

Arell (1977:197, 201) meent dat de Saamen als gevolg van eerdergenoemde veranderingen in de 

rendierteelt gedwongen zijn om hun gebiedsbenutting aan te passen. 

Het oorspronkelijke belastingland binnen de Saamische jachtgemeenschap blijkt niet langer 

toereikend voor de uitoefening van de rendierteelt. Het min of meer in omtrek ronde jachtgebied 

met duidelijk in het terrein aangegeven gemeenschappelijke grenzen wordt langzamerhand 

opgedeeld in langgerekte smalle migratie- cq weidegebieden die evenwijdig lopen aan waterwegen. 

Feitelijk kondigt zich hier het begin van het rendierteeltnomadisme aan. 

In de meeste gevallen overschrijden zij met hun rendierkuddes de grenzen van de oude 

jachtgemeenschap en zelfs de nationale grenzen (zie tekening 9). Na verloop van tijd krijgt een aantal 

van deze nieuwe weidegebieden een andere naam, meestal eindigend op " vuoma" (vgl. 

Rommavuoma, Lainiovuoma, Kónkamávuoma) . 

De naamswijziging van de verschillende Saamen gemeenschappen zou volgens Arell (1977:270 -

272) niet vòòr het begin van de 19e eeuw hebben plaatsgevonden. 

Bovengenoemde verandering (vgl. Solem 1970:21) in gebiedsbenutting houdt tevens in dat de 

Saamen een deel van hun oude gebruiksrechten op het gebied onbenut laten. Hiervan profiteren de 

kolonisten, die hun bestaansactiviteiten nu verder naar het voormalige gebruiksgebied van de 

Saamen uitbreiden (Arell 1977:201). 

Terecht mag m.i. gesteld worden dat de ontwikkeling van het rendiernomadisme als het ware een 

voorwaarde vormde voor de verdere kolonisatie van het onderzoeksgebied. 

Over de ontwikkeling van het rendiernomadisme in het midden van de 18e eeuw verschaft Itkonen 

(1948, 11:116-117) ons interessante informatie. 

In de periode 1740-1750 zouden volgens hem jaarlijks zo'n 60 Saamen met hun rendieren (ca. 5000 

rendieren) naar de dun bevolkte kale hooggelegen kuststrook tussen Malangenfjord en 

Kvaenangenfjord trekken . 

vuoma, vuobme = breed nvierdal zonder boomgroei, uirgesrrekt moeras (beiden zijn fysisch-geografische aanduidingen 

die betrekking hebben op omstandigheden in Noord-Finland (Sadeniemi 1973:600). 
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9. Overzicht van de migraties van rendiertelersgroepen uit Enontekiö omstreeks 1750 

Uit Enontekiö vertrekken zij na Manadag (midden april) en arriveren aan de kust kort voor 

Midzomer De korte maar lastige afdaling van het Scandinavisch Hooggebergte tot aan de kust 

geschiedt in 2 a 3 dagen Een deel van de Saamen blijft tot eind juli aan de kust, anderen blijven daar 

nog langer tot eind augustus In december of begin januari zijn zij met hun rendieren weer terug in 

de buurt van het kerkdorp Hetta 

Van zowel het tijdschema als de route wordt afgeweken wanneer de weersomstandigheden en de 

gesteldheid van de weiden daartoe aanleiding geven 

Terwijl Saamen uit Enontekiö en Karesuando in de zomermaanden naar de kust trekken, zoeken op 

hun beurt Saamen uit Kautokeino in de winter het Finse naaldwoudengebied op (Smith 1938 112, 

131) In 1750 verblijven er in Enontekiö twee Saamenhuishoudingen met ongeveer 1000 rendieren 

Vier jaar later worden er 570 rendieren uit Noorwegen aangetroffen (Fellman 1915 233, 245, 443) 

Deze jaarlijkse grensoverschrijdingen van Saamengroepen uit beide landen krijgen hun officiële 

erkenning in het Zweeds-Noorse grenstractaat van 1751 In het Stromstadt verdrag van 1751 wordt 

de eerste internationale grens in Lapland vastgesteld 
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Aan het grenstractaat is een codicil - ook wel Lappekodicil genoemd- toegevoegd, dat de 

grensoverschrijdende migraties van de Saamen uit beide landen veiligstelt. O p grond van deze codicil 

zijn Saamen slechts aan één overheid verplicht tot betaling van belastingen. Het is niet geheel zonder 

reden dat de Lappekodicil als de Magna Charta voor de Saamen wordt beschouwd Par. 10 van het 

codicil luidt als volgt: 

"Omdat de Saamen weidegebied nodig hebben, bezitten zij het recht, overeenkomstig de oude 

gewoonte (Noors gammal saedvane), in de herfst en het voorjaar met hun rendieren naar het 

aangrenzende land te trekken om daar gebruik te maken van het binnenlanden de kuststrook ter 

voorziening van de levensbehoeften van hun rendieren en van zichzelf Zij dienen vriendschappelijk 

te worden ontvangen en hebben in het andere hnd recht op bescherming en bijstand, ook in 

oorlogstijd, net ah de eigen ingezetenen " 

(Aarsethl977 34). 

In 1774 geeft het rendierbezit in de drie Saamengemeenschappen Rounala, Suonttavaara en 

Peltojarvi het volgende beeld te zien (Arell 1977:263): 

Rounala 2814 rendieren (38 bezitters) 

Suonttavaara 414 rendieren (9 bezitters) 

Peltojarvi 244 rendieren (5 bezitters) 

Ook de jachtcultuur in de woudzone onder druk te staan van het rendicrnomadisme, omdat 

rendiertelende Saamen met hun rendierkuddes steeds verder naar het zuiden trekken Het gevolg is 

dat de Saamenbevolking uit Suonttavaara en Peltojarvi bijna in zijn geheel wegtrekt d.w ζ sommigen 

verplaatsen zich buiten het onderzoeksgebied o.a. naar Kautokeino en anderen sluiten zich aan bij 

het bestaande Rounala of bij de nieuwe rendienelersgemeenschappen Laimovuoma en 

Rommavuoma (Hiltunen 1978 176, Utnainen 1976:22). 

Volgens kerkheer Grape (1804 285) telt Enontekio in 1804 nog maar 4 Saamengezinnen, die hun 

bestaan vinden in de jacht en visvangst 

Bij de Vrede van Hamina (Frederikshavn) in 1809 tussen Zweden en Rusland, waarbij Finland in 

Russische handen over gaat, wordt Enontekio opgedeeld in een Fins en Zweeds gedeelte Dit 

Deze cijfers over rendieraantallen wijken sterk af van eerdere opgaven afkomstig van Zweedse autoriteiten Hun 

schattingen vaneren tussen 5000-10 000 rendieren Arell (1977 263) is van mening dat deze aantallen sterk overdreven 

zijn Volgens hem zouden aan deze opgewaardeerde aantallen vooral economische en poliueke motieven ten grondslag 

hebben gelegen 
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politieke besluit heeft voor de rendiertelende Saamen aanvankelijk geen directe gevolgen. De 

rendiernomaden uit de drie Noordse landen wordt bij hun grensoverschrijdende migraties voorlopig 

niets in de weg gelegd (Elbo 1952:348-358). 

De meeste Saamen uit Rounala, Rommavuoma en Suonttavaara die staan ingeschreven in het 

bevolkingsregister van de Zweedse parochie Karesuando, handhaven om praktische redenen hun 

registratie ondanks het feit dat zij formeel bij Finland horen, (persoonlijke communicatie met 

predikant Gripenstadt van de Zweedse parochie Karesuando). 

Een interessante bijkomstigheid om te vermelden is dat door de opdeling van Enontekiö de Finse 

parochie haar predikant kwijtraakt, omdat "de kolonisten met in staat zijn om hem te betalen". 

Hoewel de opdeling van Enontekö op zichzelf weinig verandering brengt in de getalsmatige 

verhouding Saamen-kolonisten, vindt juist in het begin van de 19e eeuw een forse toename van het 

aantal kolonisten plaats met gevolg dat de Saamen ten opzichte van de Finse kolonisten snel in de 

minderheid geraken en dat vervolgens ook blijven. In 1803 bestaat 62 ,9% van de totale bevolking 

van Enontekiö uit Saamen. Later zakt dit percentage naar 3 6 , 3 % (1830) resp.16,6% (1860) 

(Itkonen I, 1948). 

In de volgende twee periodes zullen we zien dat de economische activiteiten van de Finse kolonisten 

alsmede hun dominante positie in het gemeentelijke besluitvormingsproces meer en meer hun 

stempel drukken op de verdere ontwikkeling van de Saamische rendierteelt. 

Tweede periode van 1852 tot 1889 

Van het eerdergenoemde recht op grensoverschrijding blijken, wat het onderzoeksgebied betreft, 

vooral de rendiernomaden uit het Zweedse Karesuando en het Noorse Kautokeino het meest te 

profiteren, 's Winters bezoeken beide groepen met hun in omvang toenemende rendierkuddes 

weidegronden in Finland. 

Uit Kautokeino trekken jaarlijks trekken zo'n 70 à 80 gezinnen met hun grote rendierkuddes (hun 

aantal wordt geschat op 20.000 à 30.000 rendieren) over de grens. Deze grensoverschrijdingen 

vinden plaats in de periode december - januari. Eind maart keren zij naar Noorwegen terug 

Het aantal Kautokeino-Saamen dat Zweden bezoekt, varieert per winter, afhankelijk van de 

condities van het sneeuwdek en de dreiging van roofdieren. 

Tegenover de invasie van rendierkuddes uit Noorwegen en Zweden staan de migraties van ongeveer 

vijftien Saamengezinnen uit Enontekiö en Muonio, die zich in voorjaar en zomer aan de Noorse kust 

Saamen uit het noord-westelijk deel van Enontekiö beschouwen tegenwoordig de kerk in het Zweedse Karesuando nog 

steeds als "hun ' kerk Zij wonen hier ketkdiensten bij en maken bij gelegenheden als doop, huwelijk en begrafenis nog 

regelmatig gebruik van de diensten van de Zweedse predikant. 
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bij Nordreisa ophouden (Itkonen 1948, 11:124). Hun rendieraantal is betrekkelijk klein: 3000 à 

4000 rendieren. In het grensgebied is vaak sprake van een opeenhoping van rendierkuddes van 

Saamen uit Noorwegen, Zweden en Finland. 

De gestadige groei van rendierkuddes en het aantal nomadengezinnen enerzijds en de toegenomen 

bestaansactiviteiten van de sedentaire bevolking aan de Noorse kust en in het binnenland anderzijds 

leveren voor beide bestaansgroepen steeds meer problemen op. 

De Noorse kustbevolking neemt de gronden in gebruik waar Saamen vanouds hun trekroutes 

hebben of op gezette tijden hun dieren voor enige tijd bijeendrijven. Bovendien kunnen Saamen niet 

altijd verhinderen dat hun rendieren (vooral ingeval van koude zomers) naar de lager gelegen 

vruchtbare kustgebieden trekken. 

Aan Finse zijde wordt geklaagd over hooischaden, verstoring van weidegronden en trekroutes, 

weglokken van rendieren naar Noorwegen, het afschieten van wilde rendieren en het kappen van 

bomen in de woudzone. Volgens de sedentaire bevolking in Enontekio zou de invasie van 

rendiernomaden uit Karcsuando en Kautokeino een remmende invloed hebben op de ontwikkeling 

van de eigen rendierteelt (Komiteanmietintöl946). 

In 1843 beklaagt de Russische regering, die nu treedt in de plaats van Zweden waar het om de 

belangen van Finland gaat, zich via diplomatieke weg over schade die de Noorse rendieren aan 

weidegebieden in Finland ( т . п . in Utsjoki, Inari en Enontekiö) aanrichten. De Russische klachten 

leiden ertoe dat de onderhandelingen over het grenstractaat van 1751 weer worden hervat (in de 

jaren dertig was het ook onderwerp van langdurige discussie tussen beide regeringen) . De Russische 

regering acht zich formeel niet gehouden aan het grenstractaat van 1751. Zi) verlangt een nieuw 

grenstractaat, waarin o.a. aan alle inwoners van Utsjoki, Inari en Enontekió visrechten worden 

toegekend alsmede een permanent vestigingsgebied in de Varangerfjord. Het weiderecht voor 

Noorse rendiertelende Saamen zou volgens haar sterk moeten worden ingeperkt. De Russische eisen 

gaan de Noorse regering veel te ver. Men vermoedt bovendien dat achter hun eisen geo-politieke 

motieven zitten (Palmstierna 1933:325-327). 

De Russen blijven echter bij hun eisen met gevolg dat de onderhandelingen vastlopen. In de zomer 

van 1852 besluit de Russische regering eenzijdig dat de Finse weidegronden niet langer voor Noorse 

Saamen toegankelijk meer zijn (Aarseth 1975:50; Tikkanen 1964:157-165). In hetzelfde jaar krijgen 

de rendiertelende Saamen uit Finland van de Noorse autoriteiten een zelfde verbod voor 

grensoverschrijding opgelegd. 

' De Nederlandse cultureel-antropologe Zorgdrager (1989) besteedt in haar proefschrift over de rendiertelende Saamen 

in Kautokeino uitvoerig aandacht aan de Noorse opstelling bi| deze grensonderhandelingen. 
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Twee jaar later, in 1854, wordt het rendiertelende Saamen uit Kautokeino verboden met hun 

rendierkuddes dwars door Fins Enontekio naar Zweden te trekken. Voor hen is de wintertrek naar 

Zweeds grondgebied het enige alternatief om de nadelige gevolgen van de Noors-Finse grenssluiting 

zoveel mogelijk te beperken 

Bovenstaande politieke beslissingen betekenen een flinke tegenslag voor het rendternomadisme. Het 

ernstigst getroffen zijn de rendiertelende Saamen uit het Noorse Kautokeino en Varanger. Voor hen 

ontstaat er direct een groot tekort aan winterweiden Niet geheel toevallig breekt nog geen twee 

maanden na de grenssluiting onder een deel van de rendiernomaden in Kautokeino een opstand uit 

tegen Noorse overheidsambtenaren en de plaatselijke middenstand Sociaal-economische 

moeilijkheden en de groeiende invloed van de religieuze opwekkingsbeweging van dominee 

Laestadius vormen de achtergrond van deze uitbarsting van gewelddadig verzet Aan deze opstand 

wijdde de cultureel-antropologe Zorgdrager in 1989 haar dissertatie met de titel, "de strijd der 

rechtvaardigen Kautoketno 1852, religieus verzet van Saamen tegen intern Noors kolomaltsme". 

Volgens de Amerikaanse antropologe Anderson (1978a-705) heerste er in die tijd m Kautokeino een 

psycho-ecologische crisis. 

Door zich in te laten schrijven in het bevolkingsregister van Karesuando en op deze wijze het 

Zweedse staatsburgerschap aan te nemen, omzeilen de Kautokeino Saamen het grensverbod en 

bezoeken ZIJ ongehinderd, weliswaar met een omweg, hun traditionele wintcrweiden in Finland. 

Immers de Zeeds-Finse staatsgrens is voor Saamen uit Zweden niet gesloten. O p deze wijze 

"verhuizen" in de periode 1853-1882 zo'n 72 Saamengezinnen (284 personen) vergezeld van ruim 

21 000 rendieren naar Karesuando (Arell 1977-309-311; Komiteanmietinto 1946:21; Andresen 

1987 11). Deze massale emigratie van rendiertelende Saamen uit Kautokeino wordt door Whitaker 

(1955.20-21) "de eerste Saamische diaspora" genoemd 

Ook enkele rendiernomaden (Labba, Magga en Nikodemus) uit Enontekio laten zich inschrijven in 

het bevolkingsregister van het Zweedse Karesuando ten einde hun traditionele migratiepatroon naar 

de Noorse kust veilig te stellen Anderen trekken definitief uit het onderzoeksgebied weg en 

proberen, niet zonder grote inspanningen, hun traditionele bestaanswijze elders voort te zetten O p 

deze wijze vertrekt een tiental gezinnen uit Enontekio en Kautokeino in de periode 1870-1890. Zij 

vestigen zich in het bijna 200 km oostelijk gelegen Sompio-gebied. Later voegen nog enkele 

rendiernomadengezinnen zich bij hen (Linkola 1967.251-263, Aikio M. 1987 -17-37, Aikio 6c 

Aikio 1989 121-127) 

Het Zweedse Staatsburgerschap biedt niet in alle gevallen een bevredigende oplossing. De druk op 

de zomer- en winterweiden neemt met de concentratie van rendieren toe De verschillende 
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rendicrtelersgroepen hebben grote moeite om de eigen rendierkudde afgescheiden te houden van 

andere rendierkuddes Ook bij de sedentaire bevolking groeit het aantal klachten 

Zij eisen schadevergoedingen Daarnaast klagen zij over omvangrijke diefstalpraktijken door 

Zweedse rendiernomaden Vooral hun eigen rendieren zouden daarvan het slachtoffer zijn 

(Savolamen 1984 86) 

Volgens opgaven van de plaatselijke politieinspecteur zouden in het Enonteluo-Muonio gebied eind 

19e eeuw 's winters ongeveer 20 000 rendieren van rendiertelende Saamen uu Karesuando zijn 

aangetroffen Dit aantal Lep in verschillende winters zelfs op tot 40 000 rendieren, aldus het rapport 

van deze Finse politieinspecteur (Valtion Arkisto 1865-1882) 

O p aandrang van de lokale Finse bevolking neemt de Russische regering in 1889 wederom het 

initiatief en besluit ook aan rendiertelende Saamen uit Zweden de toegang tot Finland te ontzeggen. 

De Zweedse regering reageert met een zelfde grensverbod voor rendiertelers uit Enontekio De 

weidegronden langs de Noorse kust blijven voor hen als gevolg onbereikbaar 

Vele rendiernomaden zijn nu gedwongen een definitieve keuze te maken voor wat betreft hun 

staatsburgerschap (Andresen 1987 11) Een deel van hen laat zich (weer) inschrijven in Enontekio, 

anderen worden weer Noors staatsburger of trekken verder weg in zuidelijke richting (Jukkasjarvi) of 

beproeven hun geluk in het oosten van Fins Lapland (Sompio) (zie kaart 9) 

BIJ de verplaatsing van laatstgenoemde groep wil ik even stilstaan omdat zij naar mijn mening op 

bijzondere wijze illustreert het aanpassingsvermogen en de ondernemingszin van rendiertelende 

Saamen 

In de periode 1870-1890 trekken, zoals eerder gezegd, tien rendiertelende Saamen gezinnen naar het 

Sompio-gebied (het huidige rendierteeltdistrict Sodankylan Lapin Paliskunta) De meesten van hen 

komen uit Kautokeino Drie gezinnen zijn afkomstig uit Enontekio (Rounala, Suonttavaara en 

Peltojarvi) Hun namen zijn ook nu nog die van bekende rendiertelersfamihes zoals Hetta, Bongo 

(Ponku), T u n (Tuun) , Baer, Sara, Qvaenangen, Beldovuobme (Peltovuoma), Nikodemus en 

Magga Hun "verhuizing" naar Sompio vindt niet zo maar plaats Volgens mondelinge 

overleveringen stuurden zij naar het nieuwe gebied eerst een aantal keren een soort expeditie uit 

alvorens definitief met hun grote rendierkuddes daarheen te trekken (Aikio & Aikio, 1989 121-127) 

Éénmaal in het Sompio-gebied aangekomen, maken zij zich snel vertrouwd met hun natuurlijke 

omgeving In een veel beperkter, maar fysisch-geografisch vergelijkbaar gebied zetten zij op dezelfde 

nomadiserende wijze d w z meetrekkend met de rendierkuddes tussen de verschillende 

vegetatiezones, hun rendierteelt voort Al gauw nemen zij op basis van afspraken ook de rendieren 

van boeren uit hun omgeving mee (ZIJ waren gewend dat ook in hun vroegere weidegebied te doen) 
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Ondanks intensief hoeden van hun rendierkuddes, kunnen zij niet altijd verhinderen dat een deel 

terug loopt in de richting van het vertrouwde weidegebied 

Derde periode vanaf 1900 tot heden 

De grenssluitingen gevolgd door aanhoudend ongunstige natuurlijke omstandigheden (strenge 

winters, rendierepidemien) leiden aan het eind van de vorige eeuw tot een onoverzichtelijke situatie 

in de rendierteelt De rendieren zijn moeilijk in de kudde bijeen te houden, terwijl van rendiertelers 

enorme inspanningen gevraagd worden om hun rendierkuddes vertrouwd te maken met de nieuwe 

omstandigheden Het biedt velen de gelegenheid hun rendierbezit uit te breiden door vnjlopende 

ongemerkte rendieren binnen de eigen rendierkudde in te lijven Andere rendiertelers zijn juist het 

slachtoffer, zij verliezen zoveel rendieren, dat een aantal van hen gedwongen is het bestaan als 

rendierteler op te geven 

Volgens de Finse etnoloog Linkola (1972a 57) heerst er in het onderzoeksgebied rond de 

eeuwwisseling op grote schaal georganiseerde rendierdiefstal De Saamische rendiertelersgroep 

Nakkala en ook de Finse rendiertelers uit Peltovuoma zouden hun snelle groei vooral aan deze 

periode te danken hebben (hkonen 1948,1 42, 125) 

De hoofdzakelijk politiek gemotiveerde grenssluitingen (Tikkanen 1966, Rauhala 1988) hebben in 

werkelijkheid niet direct tot gevolg dat de grens voortaan hermetisch afgesloten is voor 

rendiernomaden Degenen die niet uit het gebied zijn weggetrokken laten als vanouds hun 

rendierkuddes aan de andere zijde van de staatsgrens (zelfs tot aan de kust) grazen Naleving van het 

verbod door de autoriteiten aan beide zijden van de staatsgrens valt in het uitgestrekte terrein 

(voornamelijk toendragebied) moeilijk te controleren Tot ongeveer de twintiger jaren trekken de 

rendiertelersgroepen Labba en Valkeapaa regelmatig en bijna ongestoord met hun rendierkuddes 

naar de Noorse kust tussen Lyngenfjord en Ulfsfjord ZIJ lopen wel het het risico van confiscatie van 

hun rendieren (Linkola 1967 52-54, Rosberg 1912 28) Ook komt het voor dat Saamen uit 

Enontekio en Kautokeino als verwanten eikaars rendieren aan beide zijden van de grens hoeden ten 

einde het verbod te ontduiken (Komiteanmietinto 1946 19) Wanneer aan Noorse zijde de 

grenscontrole van jaar tot jaar wordt geïntensiveerd, neemt het aantal illegale grensoverschrijdingen 

af Toch is het niet altijd te verhinderen dat rendiertelersgroepen uit beide landen de weidegronden 

aan beide kanten van de grens incidenteel gebruiken Over de periode 1923-1929 confisceren 

Noorse autoriteiten ruim 8000 rendieren uit Finland, waarvan ongeveer driekwart afkomstig uit 

Enontekio (Komiteanmietinto 1946 23) 
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Geen der partijen dringt aan op opheffing van de grenssluiting. Integendeel, in de eerste bilaterale 

rendierovereenkomsten met Zweden (1925) en Noorwegen (1920) wordt het grensverbod nog eens 

expliciet bevestigd. De rendiertelers in het grensgebied worden hierin verplicht om hun rendieren 

continue te hoeden 

In de jaren zestig nemen de drie Noordse overheden het initiatief om langs hun staatsgrens in het 

rendierteeltgebied een 1 85 meter hoge gaasafrastering te bouwen. Deze afrastering maakt een 

definitief einde aan het grensoverschrijdend verkeer van rendierkuddes. Alleen tussen Zweden en 

Noorwegen bestaat nog een overeenkomst, gebaseerd op het Lappcodicil van 1752, dat enkele 

rendiertelersgroepen uit beide landen toestaat om gedurende een deel van het jaar de weidegronden 

op eikaars grondgebied te gebruiken (Aikio 1982-176) 

Voor de rendiertelersgroepen (Juuso, Palojarvi, Nakkala en Magga), die hun weidegebieden langs de 

Noors-Finse staatsgrens hebben liggen, betekent de plaatsing van een dergelijke omheining het 

verlies van een wezenlijke uitwijkmogelijkheid voor hun rendieren. Het Noorse weidegebied zou 

voor hen in geval van nood., ondanks het geldende grensverbod, belangrijk reservegebied kunnen 

zijn Hetzelde geldt andersom ook voor de rendiertelersgroepen aan Noorse zijde. De gaasafrastering 

langs de staatsgrens heeft ertoe bijgedragen dat de rendierteelt in het grensgebied minder flexibel kan 

worden uitgeoefend, zoals dat voorheen wel het geval was 

Anderzijds heeft de gaasafrastering mede tot gevolg gehad dat rendiertelersgroepen hun 

rendierkuddes in de zomer minder intensief zijn gaan hoeden omdat "er nu minder risico bestaat, dat 

rendieren naar de andere kant lopen " 

In de wintermaanden biedt de gaasafrastering evenwel geen volledige bescherming, omdat deze op 

sommige plaatsen in het terrein volledig ondergesneeuwd raakt. 

Met de later gebouwde gaasafrasteringen langs de zuidelijke gemeentegrens is het rendierteeltgebied 

in Enontekio thans volledig omheind 

Na de grensslumngen zien we dat Finse kolonisten zich steeds meer gaan bezighouden met 

rendierteelt In het begin bestaat hun rendierbezit voornamelijk uit rendierstieren, die zij о a 

inzetten voor het uitvoeren van goederentransporten zowel binnen de eigen regio als over de 

staatsgrenzen (Kortesalmi 1977) Vele kolonisten in het onderzoeksgebied vinden als knecht tijdelijk 

emplooi bij rendiertelende Saamen en maken zich op deze wijze niet alleen kennis en vaardigheden 

eigen maar verwerven ook eigen rendierbezit Hun salaris wordt doorgaans uitbetaald in rendieren en 

goederen Een aantal van hen o a Palojarvi en Nakkalajarvi sticht zelf een eigen rendierteletsgroep en 

hoed haar rendieren in het vrijgekomen weidegebied, dat eerder in gebruik was van Saamen uit 

Noorwegen en Zweden (Linkola 1972a:274-277, 1985 167-178) 
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In 1895 bouwen Finse kolonisten uit Peltovuoma met overheidssteun een metershoge houten 

omheining met een totale lengte van ongeveer 60 km rond het Ounastunturi-gebergte. Met deze 

omheining willen zij verhinderen dat rendieren van sedentaire inwoners van Palojoensuu en 

Peltovuoma in het voorjaar meetrekken met rendierkuddes van rendiertelende Saamen. Uiteindelijk 

heeft deze omheining maar vijf à zes jaar stand gehouden, tot een ernstige rendierepidemie en de 

gevolgen van overbeweiding hieraan een einde maken. Afgebroken boomstammen begroeid met 

rendiermos en overwoekerd door woudvegetatie herinneren ter plaatse nog aan deze kortdurende 

Finse onderneming. 

Dat de sedentaire lokale bevolking over een klein aantal rendieren beschikt is niet ongebruikelijk. Zij 

gebruiken deze rendieren alleen voor eigen consumptie en om er eventueel bepaalde transporten mee 

uit te voeren. In een aantal Staatsrapporten (Komiteanmietintö 1914:2; Komiteanmietintó 1938:8) 

worden percentages genoemd van 28% resp 40% van de bevolking dat over eigen rendieren 

beschikte. 

De ontwikkeling van het rendierbezit van Saamen en Finnen in het onderzoeksgebied over de 

periode 1880-1979 heb ik aangegeven in tabel 10. 

10. Tabel Ontwikkeling van het rendierbezit van Saamen en Finnen in Enontekiö over de 

periode 1880-1979 (in percentages uitgedrukt) 

jaar / percentuele verdeling van het rendierbezit, verdeeld over 

Saamen Finnen 

1880 

1900 

1912 

1939 

1959 

1979 

Nakkala 

Kásivarsi 

pal iskunta 

pahskunta 

90,3 

77,6 

77,1 

68,9 

70,2 

67,7 

58,0 

77,4 

9,7 

22,4 

22,9 

31,1 

29,8 

32,3 

42,0 

22,6 

bron: Savolainen (1984:90) 

Ohlson (1960:38) 

Komiteanmietintö (1905:3:408-409; 419) 

Komiteanmietintó (1914:2:190-191) 
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In deze tabel valt op dat in de loop der jaren het rendierbezit van Finnen gestadig is toegenomen tot 

begin jaren tachtig Daarna is in ieder geval aan Finse zijde het kleinbezit bijna volledig verdwenen 

De rendieren, die thans in het bezit zijn van Finnen, behoren toe aan professionele rendiertelers 

In het algemeen kunnen we zeggen dat het onderscheid tussen de bestaanswijzen van Saamen en 

Finse kolonisten, zoals dat aan het begin van de kolonisatie van Lapland door de Zweedse overheid 

sterk werd benadrukt, vanaf 1900 langzaam aan het vervagen is Wat de rendierteelt in Finland 

betreft blijft er echter nog een heel duidelijk verschil tussen beide bevolkingsgroepen bestaan de 

Finse kolonisten beoefenen in de meeste gevallen de rendierteelt uit als nevenactiviteit, terwijl dat 

voor Saamen juist hun voornaamste bestaansactiviteit is 

O p initiatief van de Finse sedentaire bevolking wordt in 1893 een gemeentelijke 

rendiertelersvereniging opgericht en een rendierteeltreglement opgesteld In feite hebben deze 

initiatieven maar eén oogmerk, namelijk " de ontwikkeling en organisatie van de rendierteelt op een 

wtjze, die zo mm mogelijk schade veroorzaakt aan bezittingen van sedentaire bewoners" (Enontekion 

kunta 1916, art 2) 

Nog voor het Senaatsbesluit in 1898 om het lidmaatschap van een rendierteeltdistnct verplicht te 

stellen, hebben zich in het onderzoeksgebied Enontekio op aandringen van de Finse sedentaire 

bevolking al vier rendierteeltdistricten gevormd t w Palojoensuu, Peltovuoma, Nakkala en Lappi 

Van de eerste twee districten maakt alleen de sedentaire bevolking deel uit Deze opdeling van het 

weidegebied en de scheiding tussen Saamische en Finse rendierteelt blijkt op den duur niet 

levensvatbaar Kort na de eeuwwisseling worden deze rendierteeltdistricten samengevoegd tot twee 

Nakkala paliskunta en Lappi (later Kasivarsi) paliskunta 

De belangstelling van rendiertelende Saamen voor de lokale rendierteeltorganisatie is aanvankelijk 

zeer gering Het zijn vooral de sedentaire rendierbezitters die tot het begin van de jaren dertig 

( invoering van de eerste rendierteeltwet) de bestuurlijke posities bekleden en het 

besluitvormingsproces domineren 

In hoofdstuk 7 komt het rendierteeltdistrictenstelsel uitvoerig aan de orde 

Voor de rendiertelende Saamen verandert er met de invoering van het rendierteeltdistrictenstelsel 

wezenlijk niet veel Zij blijven hun rendierteeltactiviteiten binnen de eigen rendiertelersgroep 

Een rendierteeltdistnct (Fins paliskunta, Saamisch balggus) kan wotden omschreven als een begtensd gebied, waatvan 

de rendierbezitters voot de uitoefening van de tendierteelt een administratieve eenheid vormen, eetst op vnjwilhge basis 

later (1898) door de Finse overheid verplicht gesteld De grenzen van een rendierteeltdistnct volgen in vele gevallen land 

en waterscheidingen en/of vallen samen met gemeentegrenzen 
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uitoefenen Rond de eeuwwisseling onderscheiden we de navolgende Saamische rendiertelersgroepen 

in het onderzoeksgebied 

Magga, Nakkala, Kaïjukka (Juuso), Kova, Labba, Pienni (Kaltopaa) en Erkuna (Palojarvi) 

De rendiertelersgroep Pienni, opgericht door een Saame afkomstig uit het voormalige Zweedse 

gedeelte van Enontekio aan het eind van de vorige eeuw (nog vòòr de grenssluiting van 1889), houdt 

in de jaren vijftig op te bestaan wegens een justitiële veroordeling van een aantal onwettige 

activiteiten w o rendierdiefstal 

De overgebleven leden sluiten zich aan bij de andere rendiertelersgroepen Kaïjukka, Kova en Labba 

In het begin van de jaren zestig fuseren op hun beurt de rendiertelersgroepen Kova en Labba Hun 

weiden grenzen aan elkaar Aan deze fusie liggen als voornaamste redenen ten grondslag de 

extensivering in het hoeden van de rendierkudde en het tekort aan eigen arbeidskrachten binnen de 

eigen rendiertelersgroep 

De ligging en de grootte van het weidegebied van de rendiertelersgroepen zijn hoofdzakelijk het 

resultaat van eigen rendierteeltactiviteiten Daarnaast spelen ook de natuurlijke omstandigheden in 

het terrein (o a onderscheid tussen woud- en bergzone, de loop van waterwegen) en de 

weidebehoeften van de rendieren een rol Door herhaaldelijk een bepaald gebied te beweiden, 

verwerft men zich ten opzichte van andere rendiertelersgroepen automatisch en bijna stilzwijgend het 

alleenrecht op de weiden De weidegebieden van de meeste rendiertelersgroepen grenzen liggen dicht 

bij elkaar 

Alleen in noodsituaties als gevolg van extreme weersomstandigheden en slechte gesteldheid van de 

weiden is het toegestaan om eikaars weidegebied tijdelijk te gebruiken Van vaste grenzen van het 

weidegebied is geen sprake Zij zijn voortdurend onderwerp van discussie onder de verschillende 

rendiertelersgroepen Op sommige strategische plaatsen bouwen rendiertelersgroepen omheiningen 

zoals in het geval van de rendiertelersgroepen Pienni en Kaïjukka Grensgeschillen tussen 

rendiertelersgroepen worden bij voorkeur onderling geregeld 

Wat de nomadiserende rendiertelers betreft, zien we in de jaren twintig en dertig van de twintigste 

eeuw bij verschillende rendiertelersgroepen het begin van een stapsgewijs sedentansatieproces, dat 

bijna vijftig jaar later resulteert in permanente vestiging 

Tot kort na de eeuwwisseling verblijven de rendiertelende Saamen met hun gezinnen nog permanent 

bij hun rendierkudde, ook op hun seizoenmatige migraties tussen de woud- en bergzone Zij wonen 

in puntvormige tenten, die gemakkelijk kunnen worden opgezet en weer afgebroken Pas na de 

Eerste Wereldoorlog verruild een aantal van hen tijdens het verblijf (6-8 weken) op de zomerweiden 

hun verplaatsbare tent voor een houten schuurtje De rendiertelersgroepen Pienni en Nakkala geven 
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tijdelijk de voorkeur aan een plaggenhut De eerste houten woningen verschijnen voor het eerst op 

de zomerweiden in de buurt van visrijke meren En vervolgens, soms één of meerdere decennia later, 

bouwt men een houten huis in de nabijheid van de winterweiden in de woudzone Tijdens de 

migraties tussen de zomer- en winterweiden blijft de karakteristieke Saamentent (Fins kota, 

Saamisch koahti) in gebruik 

Wat betreft het tijdstip van het in houten huizen gaan wonen, bestaan tussen de rendiertelersgroepen 

onderling en ook tussen de beide rendierteeltdistncten opvallende verschillen 

Zo bouwen de rendiertelende Saamen in het rendierteeltdistrict Nakkala hun huizen op zowel de 

zomer- als winterweiden veel eerder dan hun collega's in het rendierteeltdistrict Kasivarsi De 

meesten van hen beschikken al voor de Tweede Wereldoorlog over een huis Een verklaring hiervoor 

moet naar mijn mening gezocht worden in het feit dat het weidegebied van de eerste groep veel 

zuidelijker ligt (in de woudzone, dus gemakkelijke beschikbaarheid aan bouwmateriaal) en omringd 

is met bebouwing van Finse sedentaire bewoners De Finse invloed is hier in het algemeen ook veel 

sterker dan in het afgelegen rendierteeltdistrict Kasivarsi Voor een aantal rendiertelersgroepen in het 

rendierteeltdistrict Nakkala speelt ongetwijfeld ook de Finse achtergrond van hun aangetrouwde 

familieleden en collega rendiertelers een belangrijke rol (Linkola 1972a, 1983) 

In het rendierteeltdistrict Kasivarsi worden de meeste zomerwoningen gebouwd in de periode 1920-

1940 Het winterhuis bouwt men pas na de Tweede Wereldoorlog in de jaren vijftig en zestig met 

éen uitzondering voor de rendiertelersgroep Erkuna (Palojarvi), die al bijna dertig jaar eerder over 

een winterhuis beschikt De leden van de rendiertelersgroep Kova-Labba behoren in feite tot de 

laatste Saamische rendiertelers die hun tent verruilen voor een winterhuis (omstreeks midden jaren 

zestig) 

Met het wonen in huizen op twee plaatsen naar gelang het jaarseizoen wordt tegelijk een proces in 

gang gezet waar rendier en mens niet langer permanent in eikaars nabijheid zijn Ook de aanleg van 

betere wegverbindingen en het gebruik van moderne transportmiddelen dragen hieraan bij 

De eerste huizen van de rendiertelende Saamen zijn in kwaliteit en grootte inferieur aan die van de 

Finse bevolking Deze vaststelling vindt men terug in een aantal Staatsrapporten (Komiteanmietinto 

1967 B89 28, Komiteanmietinto 1973 46 79) De slechte woonomstandigheden van rendiertelende 

Saamen en van rendiertelers in het algemeen krijgen aan het eind van de jaren zeventig van de Finse 

overheid veel aandacht In het kader van haar beleid om de werk- en leefomstandigheden van 

rendiertelers te verbeteren worden rendiertelers in staat gesteld op financieel gunstige voorwaarden 

een rendierteelthoeve te bouwen (zie hoofdstuk 12) Begin 1978 komen in het onderzoeksgebied de 

eerste rendierteelthoeven (Fins porotila, poromiestila, poronhoitojatila) gereed De meeste woningen 
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staan in de woudzone in de buurt van bestaande woonkernen. Een klein aantal rendierteelthoeven 

(die van de rendiertelersgroep Kova-Labba) ligt dicht bij de winterweiden langs de provinciale weg 

Muonio - Kilpisjärvi. 

In tegenstelling tot hun collega's in het rendierteeltdistrict Käsivarsi beschikken de rendiertelers van 

het rendierteeltdistrict Näkkälä niet meer over een houten woning op de zomerweiden. Het 

achterwege laten van het hoeden van hun rendieren in de zomer langs de Noors-Finse staatsgrens en 

de goede bereikbaarheid van het weidegebied vanuit hun rendierteelthoeve maken een lang verblijf 

op de zomerweiden overbodig. In het rendierteeltdistrict Käsivarsi daarentegen handhaven de 

rendiertelers nog zoveel mogelijk de zomer- en winternederzetting, hoewel hun gezinnen vaak alleen 

achterblijven in de winterncderzetting met uitzondering van de rendiertelersgroep Kaijukka (Juuso), 

die nog steeds tussen beide nederzettingen trekt. De andere rendiertelersgroepen maken nog wel 

gebruik van de vroegere zomerwoning als overnachtingsplaats bij hun rendierteeltwerk, tijdens 

visactiviteiten op de binnenmeren en de bessen pluk op de moerassen. 

Wanneer de rendiertelers moeten overnachten in het terrein, maken zij dikwijks gebruik van tenten, 

met name in het voorjaar en de zomermaanden. Daarnaast nemen zij tijdelijk hun intrek in de 

houten blokhutten, die op verschillende plaatsen in het weidegebied met financile steun van de 

overheid zijn gebouwd. 

In deze derde periode (1900 tot heden) komt de lokale Saamische rendierteelt steeds vaker in 

aanraking met de omringende agrarische en later moderne industriële Finse maatschappij, waarbij op 

nationaal niveau vooral opvalt dat de Finse overheid zich in toenemende mate bemoeit met de 

organisatie en ontwikkeling van de rendierteelt. Een ontwikkeling overigens die zich al aan het eind 

van de vorige eeuw aftekent. De Finse overheid laat zich daarbij vooral leiden door initiatieven en 

rendierteeltactiviteiten van landbouwende en veetelende Finnen in het zuiden en oosten van het 

huidige rendierteeltgebied, waar rendierteelt, zoals al eerder is gesteld, voornamelijk een 

nevenactiviteit is, gecombineerd met bosbouw, landbouw en veeteelt. 

De rendiertelende Saamen in Enontekiö zetten hun traditionele rendierteeltactiviteiten voort binnen 

de mogelijkheden die de rendierteeltwet hen biedt. Zij ervaren de invoering van 

rendier teel tdis t r ic ten en de verschillende voorschriften ten aanzien van bepaalde 

rendierteeltactiviteiten als hinderlijk en storend. Vooral voor de rendiertelersgroepen Kova en Labba 

betekent de opdeling van het weidegebied in rendierteeltdistricten als een miskenning en verstoring 

van hun traditionele migraties binnen de gemeente Enontekiö. 

Bovendien zijn de Saamen erg gesteld op hun eigen rendiertelersgroep, waarbinnen de verschillende 

werkzaamheden en verantwoordelijkheden onderling worden geregeld. 
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"Praktijk en ervaring dienen te prevaleren boven allerlei in een papieren wet opgenomen bepalingen" 

vinden zi) (mondelinge informane) 

Een Staatscommissie, die in 1973 als opdracht krijgt om de situatie van Saamen in Finland in kaart 

te brengen en beleidsaanbevelingen re doen, omschrijft in haar rapport de organisatie van de 

rendierteelt in Enontekio als " een mengvorm van de traditionele Saamische rendiertelersgroep en het 

door de rendierteeltwetgevtng voorgeschreven rendierteeltdistnct" (Komiteanmietinto 1973 46) 

Behalve met een toenemende regulering van de rendierteelt van de zijde van de overheid krijgen de 

rendiertelers na de Tweede wereldoorlog ook te maken met de integratie van de rendierteelt binnen 

de nationale markteconomie Sommige onderzoekers (Svensson 1978, Utnainen 1976) spreken van 

de commercialisering van de rendierteelt 

De commercialisering van de Saamische rendierteelt verloopt evenals het sedentansatieproces 

stapsgewijze, parallel aan een steeds groter aanbod van handelswaren en consumptiegoederen en de 

verbetering van verkeersverbindingen in de regio Pas in de jaren zestig kan men spreken van een 

rendierteelt die zich primair richt op marktgeoriënteerde vleesproductie Deze ontwikkeling wordt 

vooral gepropagandeerd door de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistncten (hier zijn alle 

rendierteeltdistricten bij aangesloten, op grond van bestaande rendierteeltwetgeving) na analogie van 

soortgelijke ontwikkelingen in de Finse veeteelt O p zich een merkwaardige gedachtengang wanneer 

men bedenkt dat het rendier een betrekkelijk klein dier is met relatief weinig vleesproductie (Aikio 

1989 179) 

Afwijkend van het rendiernomadisme, dat toch een sterk zelfvoorzienend karakter droeg met als 

duidelijke kenmerk de veelzijdigheid in het gebruik van het rendier, ontwikkelt de moderne 

rendierteelt zich tot een bedrijfstak geheel gericht op vleesproduktie, gebaseerd op westerse 

economische grondslagen (Isotalo 1994) 

Een andere factor die een snelle ontwikkeling naar een gecommercialiseerde rendierteelt mogelijk 

maakt, is het gebruik van technische hulpmiddelen De meest in het oog springende innovatie is de 

introductie van de sneeuwscooter in het midden van jaren zestig Het gebruik van de sneeuwscooter 

en andere technische hulpmiddelen is in de praktijk buitengewoon effectief gebleken, maar heeft wel 

sterk kostenverhogend gewerkt 

Een andere kostenverhogende factor vormt het gaan wonen in permanente woningen resp 

rendierteelthoeven Deze investeringen stellen hoge eisen aan het financiële vermogen van de 

rendierteler De enige mogelijkheid om e e a te bekostigen, is het opvoeren van de slachtproductie 

In de jaren zeventig leidt deze ontwikkeling evenals elders in het rendicrteeltgebied tijdelijk tot een 
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daling van het individuele rendierbezit Daarna is dankzij gunstige weersomstandigheden de omvang 

van het rendierbezit weer flink toegenomen met als topjaren 1990-1992 (zie tabel 11) 

jaar 

11. Tabel Ontwikkeling van het aantal getelde rendieren in Enontekió over de periode 

1889-1995 

aantal rendieren, verdeeld over de rendierteeltdistricten 

Kasivarsi (Lappi) Nakkala totaal 

1889 

1895 

1900 

1910 

1933 

1939 

1948 

1959 

1969 

1979 

1989 

1993 

1995 

3000 

8150 

10858 

4195 

4355 

9798 

12514 

5721 

5648 

3356 

5192 

7430 

3594 

7364 

7956 

12024 

7829 

7678 

4164 

7591 

8343 

6356 

13342 

18288 

7789 

12813 

11719 

17754 

24638 

13550 

13326 

bron Palkeinen 1913 45 

Komiteanmietinto 1914 2 158-159 

Komiteanmietinto 1934 6 127 

Komiteanmietinto 1952 12 46 

Ohlson 1960 38 

Archief Paliskuntain Yhdistys 

Poromies 1976 - 1997 

Uitgaande van het door de overheid vastgestelde maximaal aantal toegestane rendieren per 

rendierteeltdistnct (in 1995 Kasivarsi - 13000, Nakkala - 10000) en de draagkracht van de weiden 

zijn de mogelijkheden voor verdere uitbreiding van het rendierbezit nogal beperkt Dit geldt voor het 

hele rendierteeltgebied in Finland Vandaar dat de Centrale Organisatie van rendierteeltdistricten in 
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haar beleid sterk de nadruk legt op verlaging van de kosten en rationalisering van de produktie. Men 

tracht dit te bereiken door de samenstelling van de rcndierkudde te wijzigen, de slachtpenode te 

vervroegen, rendieren massaal in te enten en bij te voederen (zie hoofdstuk 12). 

Voor de Saamische rendierteelt in Enontekio betekent deze ontwikkeling dat men zich is gaan 

toeleggen, weliswaar aarzelend, op het slachten van rendierkalveren in plaats van gecastreerde 

rendierstieren zoals men vroeger gewend was. Deze strategie levert een hoger rendement op en belast 

de weiden minder Een andere mogelijkheid is bijvoeding. Voor het onderzoeksgebied blijkt 

bijvoeding niet rendabel omdat het benodigde hooi ver buiten de regio zouden moeten worden 

aangevoerd, hetgeen relatief hoge transportkosten met zich mee brengt 

Met het gebruik van sneeuwscooters (geïntroduceerd in het onderzoeksgebied in 1962), 

terreinmotoren, drie- en vierwiehge voertuigen, mobiele telefoons, helicopters ed. is het huidige 

rendierteeltwerk sterk vereenvoudigd, maar de intensieve omgang met het rendier (zo kenmerkend 

voor het rendiernomadisme) is daarentegen aanzienlijk verminderd De rendiertelende Saamen 

opereren nu meestal vanuit één vaste nederzetting. Het gezin volgt allang niet meer de 

rendierkuddes. 

Nu de activiteiten van de Saamische rendierteler, evenals die van zijn Finse collega's, tegenwoordig 

zo nadrukkelijk door markteconomische ontwikkelingen worden beïnvloedt, weerspiegelt deze 

ontwikkeling zich ook op het culturele vlak o a door de achteruitgang in handvaardigheden en in de 

afname van het gebruik van basismaterialen afkomstig van het rendier. 

De Finse econome Utriainen (1978) komt in haar studie naar de economische veranderingen in de 

Saamische rendierteelt in Enontekio tot de conclusie dat de rendiertelende Saamen hun economische 

dominante positie die zij ten opzichte van de Finse sedentaire bevolking in de periode van het 

rendiernomadisme hadden, nu hebben moeten prijsgeven Volgens haar is de produktie van de 

rendierteelt minder winstgevend dan voorheen als gevolg van de nieuwe productiewijze, de 

mechanisering, de algemene verhoging van het levenspeil en de verandering van het individuele 

consumptiepatroon. 

O p grond van mijn eigen observaties kan ik deze stelling van Utriainen onderschrijven De 

prijsontwikkeling van het rendiervlees heeft het laatste decennium geen gelijke tred gehouden met de 

stijging van de kosten Daarmee wordt m ι nog eens geïllustreerd de afhankelijke positie van de 

individuele rendierteler van factoren van buiten zijn eigen ecologische niche zoals prijsontwikkeling, 

afzetgarantie en externe kwaliteitseisen (Ruotsala 1989). 
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12. Kaart over de zonering (3-8km) rondom de bebouwing in Enontekiö volgens 

gemeentelijke voorschriften in 1798, 1894 en 1932 
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HOOFDSTUK 4 SAAMISCHE RENDIERTEELT 

Opkomst van Saamische rendierteelt 

Saamische rendierteelt als hoofdbestaan is in tijd gemeten nog betrekkelijk jong (300-400 jaar) 

Toch is de band tussen de Saamische cultuur en het rendier al erg oud Na de terugtrekking van het 

landijs 9000-10000 jaar geleden, was het rendier eén van de eerste dieren die het gebied 

binnendrong Het lag voor de hand dat de Saamen als jagersvolk gebruik maakten van het wilde 

rendier Voor hen betekende het rendier niet alleen een belangrijke voedselbron, maar gebruikten zij 

ook rendierhuiden voor o a kleding Een gering aantal rendieren werd gebruikt voor 

transportdoeleinden of als lokdier bij de jacht op wilde rendieren 

Ook in de geestelijke cultuur van de Saamen speelt het rendier al heel lang een belangrijke rol 

(Hultkrantz 1965 265-318) 

Verschillende onderzoekers (Sirelius 1916 34-35, Itkonen 1951 38, Vorren 1973 185, Aikio 

1989 177) zijn het erover eens dat het bezit van lokrendieren, last- en trekrendieren een belangrijk 

ondersteunend element vormde in de economie van jagende en vissende Saamen-gemeenschappen 

Over het ontstaan van de rendierteelt bestaan er verschillende theorieën (Jettmar 1952, Nelleman 

1961) In het begin van deze eeuw voeren etnografen en filologen hierover een levendig debat 

waarbij het vooral gaat tussen aanhangers van de evolutionistische en de diffusionistische theorie De 

diffusionistische theorie gaat van de veronderstelling uit dat de rendierteelt zich heeft ontwikkeld 

vanuit een plaats (Laufer 1917, Donner 1933, Birket-Smith 1972, Simonson 1973) Het 

ontstaansgebied zou volgens deze theorie in Europees-Azie (Baikal-Saya gebied) liggen De 

evolutionistische theorie steunt op de gedachte dat de rendierteelt op verschillende lokaties in de 

Noordse landen tijdens het jachtstadium is ontstaan (Wiklund 1918, 1947, Tegengren 1952, 

Hultblad 1968) Het gebruik van lokdieren, de bouw van omheiningen en het melken van rendieren 

zouden de Saamen volgens deze theorie hebben overgenomen van de Noordse bevolking De Finse 

lappoloog Itkonen (1919) is het met deze laatste gedachtengang niet eens en is van mening dat 

rendieromheiningen, lokdieren en het gebruik van honden waarschijnlijk uit de jachtcultuur zelf zijn 

voortgekomen Aan de hand van rotstekeningen kan in ieder geval worden vastgesteld dat 

omheiningen om rendieren te vangen in het hele arctische en sub-arctische gebied voorkomen en al 

bekend zijn in de bronstijd en de Romeinse ijzertijd (Helskog 1977) 

O p grond van archeologisch en paleo ecologisch onderzoek naar de rendierteelt in Noord-Zweden 

komt Aronsson (1991 112-113) tot de conclusie dat een aantal methoden onder jagersvolkeren in de 

arctische en sub arctische regio om wilde rendieren te gebruiken of onder controle te houden, terug 
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te voeren zou zijn naar de prehistorie Hij sluit niet uit dat al in de steen- en bronstijd rendieren 

werden gebruikt als lokdieren In hoeverre dit systematisch gebeurde, is echter niet bekend 

De stelling van Wiklund (1918) dat de rendierteelt op verschillende lokaties zich onafhankelijk van 

elkaar zou hebben ontwikkeld, wordt door recente archeologische en etnografische onderzoekingen 

niet volledig ondersteund (Fjellstrom 1985, Aronsson 1991) In de contacten tussen Scandinavie en 

Siberie die al in de bronstijd bestonden, zouden bepaalde culturele elementen van de Siberische 

rendierteelt zijn overgebracht (Baudou 1989) 

Van een uniforme ontwikkeling van de rendierteelt in Scandinavie lijkt in ieder geval nooit sprake te 

zijn geweest Vanaf het begin onderscheidde de rendierteelt zich door een lokale verscheidenheid aan 

gewoonten, technieken en manieren van omgang met het rendier, aangepast aan de verschillende 

natuurlijke omgevingen (Manker 1947 105, Aikio 1989 177, Aronsson 1991 112) Deze zelfde 

verscheidenheid treffen we ook heden ten dage nog in het rendierteeltgebied aan 

Het is in ieder geval zeker dat in de Noordse landen de ontwikkeling van de rendierteelt aan de 

Saamen te danken is Als voornaamste argument voor deze bewering kan worden aangevoerd de 

materiele en immateriële rijkdom van de Saamische cultuur, die zo nauw verbonden is met de 

rendierteelt In andere Noordse culturen ontbreekt deze relatie bijna geheel Saamen zelf en 

onderzoekers zijn het erover eens dat het rendier is getemd uit het wilde rendier (Linkola 1972a 

224-227) 

Overgang naar rendiernomadisme 

De overgang naar het rendiernomadisme - eveneens onderwerp van menig wetenschappelijke 

verhandeling (Vorren 1973, Gjessing 1954, Anderson 1958, Linkola 1965, Hultblad 1968, 

Simonsen 1973, Arell 1977, Ingold 1980, Lundmark 1982, Kvist 1989) - is historisch beschouwd 

van recente datum Pas in de laatste 250 jaar is rendierteelt een gespecialiseerde bestaanswijze 

geworden (Vorren 1977 5-12, Lundmark 1982 16, 164) Voor die tijd vormen getemde rendieren 

geen hoofdbron van bestaan Onderzoekingen (Arell 1977, Lundmark 1982) tonen aan dat de 

overgang naar het rendiernomadisme in Noord-Zweden pas in de 18e eeuw plaatsvond 

Korpijaakko (1989 581) stelt in haar onderzoek vast dat reeds eind 17e eeuw in het noordwestelijk 

gelegen deel van Enontekio de uitoefening van de rendierteelt al bepaalde kenmerken vertoont van 

hoofdbestaanswijze, hoewel ook de andere bestaansactiviteiten als jacht en visvangst nog erg intensief 

werden beoefend 

Onder rendiernomadisme wordt hier verstaan een economisch systeem gebaseerd op de exploitatie 

van het gedomesticeerde rendier dat tegelijkertijd een leefwijze met zich meebrengt dat rendiertelers 
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en hun huishoudingen het hele jaar met de rendierkuddes meetrekken op hun migraties tussen de 

verschillende vegetatiezones In hoofdzaak leven zij van rendierproducten (Vorren 1978 156, 

Hultkrantz 1985 12) 

Volgens verschillende onderzoekers (Lundmark 1982 38-50, 176, Vorren 1980 252-253) ligt aan de 

opkomst van het rendierteeltnomadisme een crisissituatie ten grondslag de afname van het wilde 

rendierenbestand Om aan deze dreigende crisis het hoofd te kunnen bieden, gaat een deel van de 

jagende Saamen ertoe over haar kleine bezit aan getemde wilde rendieren uit te breiden waarbij zich 

al snel de behoefte aan een groter weidegebied dan het oorspronkelijke jachtgebied voordoet Zo 

tekent zich langzamerhand een ander migratiepatroon af dan men gewend is in het jachtstadium, 

waarbij de rendierteler enerzijds inspeelt op het gedrag en de eigenschappen van het wilde rendier en 

anderzijds op grond van zijn kennis, ervaring en vaardigheid zijn eigen doelen stelt 

" movement is a significant adaptive device used by pastoraltsts (-) in order to sustain optimal 

conditions for optimal yields from their herds" 

(Paine 1971 161) 

Onderzoekers als Lundmark (1982), Vorren (1980) en Beach (1981) schrijven de vermindering van 

het wilde rendierbestand toe aan externe factoren als de opkomst van de pelshandel, wijzigingen in 

het belastingheffingsstelsel en de voortschrijdende kolonisatie in Lapland Ook het gebruik van 

vuurwapens bij de jacht door kolonisten zou volgens Cramer (1981 66) voor Saamen aanleiding zijn 

geweest om wilde rendieren te gaan hoeden en deze in hun eigen kudde van getemde rendieren op te 

nemen 

De Amerikaanse antropoloog Beach (1981), die onderzoek deed onder rendiertelende Saamen in 

Tuorpon (Noord Zweden) vat m ι het transformatieproces goed samen in het navolgende citaat 

"main herding, with its resulting whole-nomadism, became more economically efficient or necessary 

for the Saamt than their old, diversified livelihoods due to the colonization of the north By causing 

a depletion of wildlife and by encroaching upon the hunting and fishing of the Saamis, the Swedish 

settlers and tax collectors, compounding the influence of early plunderers and licenced trade 

companies pushed the Saamis into a more and more developed dependence on reindeer-herding 

(Beach 1981 66) 

Daarnaast mag natuurlijk niet vergeten worden dat de overgang naar het rendiernomadisme in feite 

een onomkeerbaar proces is, dat, éénmaal in gang gezet, zelf ook bijdraagt tot vermindering van het 

wilde rendierbestand 
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De Britse antropoloog Ingold '80 112-118) beschouwt de overgang naar het rendiernomadisme 

als een intern sociaal evolutionair proces dat alleen te maken heeft met sociale factoren en weinig 

met technologische innovaties 

" this transformation involves not the substitution of new animah or techniques to serve an old 

purpose, that of transportation, but the adaptation of old techniques of reindeer hunting to the new 

purpose of pastoral herd-protection " 

(Ingold 1980 112) 

Volgens Lundmark (1982 173) zou het overgangsproces van het jacht en visvangststadium naar het 

rendiernomadisme hebben plaatsgevonden in een tijdsperiode van enkele decennia De etnoloog 

Fjellstrom (1985 61-74) heeft met deze opvatting van Lundmark moeite en ziet de vestiging van het 

rendiernomadisme daarentegen als een lange culturele ontwikkeling in de menselijke aanpassing en 

benutting van de verschillende ecologische niches 

Terecht m ι stelt Beach (1981 70) dat niet voor iedereen de overgang naar het rendiernomadisme 

noodzakelijk was en dat vanwege ecologische omstandigheden steeds een verscheidenheid aan 

gradaties in lengte en timing van de migraties heeft bestaan O o k andere onderzoekers (Ingold 

1983b 109, Aikio 1989 177) komen tot de conclusie dat van een statische "traditionele" vorm van 

rendierteelt nooit sprake is geweest 

'from the beginning, reindeer herding has been characterized by many variations in customs and in 

the many ways of herding reindeer This diversity can be seen in modern finnish herding as well " 

(Aikio 1989 177) 

Intensieve en extensieve rendierteelt 

In de wetenschappelijke litteratuur over de Saamische rendierteelt komen we regelmatig de 

dichotomie intensief- extensief tegen 

Verschillende antropologen (Whitaker 1955, Pehrson 1957, Paine 1972, Snell & Snell 1975, Ingold 

1980, Beach 1981, Anderson 1984) hebben geprobeerd de verscheidenheid aan rendierteeltvormen 

zowel historisch als geografisch te beschrijven in termen van extensieve en intensieve rendierteelt 

Deze kwalitatieve aanduidingen hebben vooral betrekking op de mate van menselijke controle op de 

rendieren en de mobiliteit van de rendierkuddes bij "intensieve rendierteelt" worden de rendieren 

permanent gehoed (vaak binnen een beperkt weidegebied) met als gevolg dat de dieren betrekkelijk 

tam zijn In de zomer worden de rendieren gemolken Over het algemeen zijn de kuddes klein in 

omvang Daarentegen is bij "extensieve" rendierteelt het contact tussen rendier en hoeder veel 
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minder intensief, de camheidsgraad aanmerkelijk lager, de kuddes veelal groter en de migraties 

langer. 

Ook de ontwikkeling van de rendierteelt beschrijven zij in vele gevallen in termen van intensiviteit 

en extensiviteit met als algemene vaststelling dat de rendierteelt op de lange duur in toenemende 

mate een extensief karakter krijgt. Whitaker (1955:31) karakteriseert de na-oorlogse rendierteelt in 

Lainiovuoma (Zweden) als "hyperextensive" ; Beach (1981:161) noemt in zijn studie de rendierteelt 

in Tuorpon Saameby (Zweden) "over-extensive" terwijl Ingold (1980:240) nog veel verder gaat in 

zijn kwalificatie van de rendierteelt in Finland: " there are features of what we might call proto-

ranching that bear remarkable similarity to those of carnivorous pastoralism " 

De dichotomie intensief - extensief wordt vaak nogal rigide gehanteerd. Bovendien blijkt dat bij 

toepassing hiervan de meeste onderzoekers niet altijd consequent hetzelfde gewicht aan hun criteria 

toekennen, hetgeen aanleiding geeft tot veel verwarring (Beach 1981:499-510). 

Het zou m. i. voorkeur verdienen bij de beschrijvingen uit te gaan van een continuum met de 

gebruikte dichotomie als "medial segmentary categories" (Whitaker 1983a:24). Verhelderend zijn in 

dit opzicht de opmerkingen van Ruong en Paine : 

"according to the degree of tameness, the forms of reindeer-breeding can be placed in a series, m 

which the most efficient degrees approach cattle-breeding and the least efficient the hunting of wild 

reindeer But this is not all. Sliding and abrupt gradations occur m the scaL· in the same area and 

at relatively short periods " 

(Ruong 1968-296) 

"In the course of a year, the same animals may be herded intensively and extensively, and different 

tasks of intensive and extensive husbandry performed. Further, at a particuUr time of the year, one 

of these processes may be on a extensive and the other on a intensive basis. Only when both are 

earned out in an intensive or extensive way, we can speak of intensive, or extensive, management" 

(Paine 1972:81) 

Paine is van mening dat het onderscheid "intensieve" (of traditionele) en "extensieve" (of moderne) 

rendierteelt aan betekenis zou winnen indien het wordt gekoppeld aan een door hem zelf 

aangebracht onderscheid tussen "herding" en "husbandry" als integrale onderdelen van de 

rendierteelt. Deze laatste twee begrippen worden door Paine als volgt gedefinieerd: 

in een liter artikel verklaart Whitaker (1983a 21) dat de term "hyperextensive" door hem niet juist is gekozen "because 

the different types of reindeer management can be construed as segments of a continuum, the economic mode that I 

thus labelled in the 1950's has been overtaken by much more free-ranging methods 
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" herding is concerned with the herd/pasture relationship as directed to the welfare of the animals, 

and ideally, to the exclusion of the comfort of the herders themselves Husbandry, on the other hand, 

is concerned with the herd as the harvestable resource of its owners While the tasks of herding, then, 

are those of the control and nurturance ofammaL· m the terrain, husbandry may be conceptualised 

as the efforts of the owners in connection with the growth of capital and the formation of profit" 

(Paine 1972 79) 

De door Paine gemaakte koppeling is m ι zeker relevant Bij de toepassing ervan dient echter 

gewaakt te worden dat door een al te eenvoudige voorstelling van zaken afbreuk wordt gedaan aan 

een juiste weergave van de werkelijkheid, die zich vooral kenmerkt (het kan niet genoeg benadrukt 

worden) door een grote verscheidenheid aan rendierteeltvormen 

Hoofdtrekken van Saamische rendierteelt 

Mijn beschrijving van de hoofdtrekken van de Saamische rendierteelt ondeen ik hoofdzakelijk aan 

de situatie in Enontekio Ik kies hierbij voor een generaliserende benadering In latere hoofdstukken 

zal uitvoerig worden stilgestaan bij verschillende rendierteeltactiviteiten 

Het besef van innerlijke verbondenheid russen rendier, rendierteler en natuurlijke omgeving vormt 

de grondslag van de Saamische rendierteelt Erkenning van dit gegeven vinden we o a terug in het 

verklaringsmodel - de rendierteelt-dnehoek - van rendierteeltvormen bij Ruong (1964 46) en Paine 

(1972 78-79) 

De Saamische kunstenaar Nils-Aslak Valkeapaa, zoon uit een rendiertelersgezin in het 

onderzoeksgebied geeft van deze onderlinge afhankelijkheid treffend uitdrukking in het volgende 

"Nomadisme is het resultaat van een lange ontwikkeling Migreren met rendieren is onderdeel 

geworden van de natuurlijke jaarcyclus Wanneer het νοοηαατ nadert, begint de voorjaarstrek, 

arriveren de trekvogeb en worden de nachten korter en lichter In de loop der jaren heeft de filosofie 

van het nomadisme zich tot het uiterste ontwikkeld en aangepast aan het geheel De mens zelf is 

deel van de natuur geworden 

Rendierteelt is slechts voor een deel een bestaanswijze, nomadisme is een leefwijze, is een 

levensfilosofie Migratie van de ene weide naar de andere helpt ook de natuur, geen plaats wordt tot 

het einde toe gebruikt wanneer men op de andere weide is, heeft de natuur ondertussen elders de 
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tijd om zich te vernieuwen en te herstellen Migratie tussen de verschillende weiden is bovendien 

verfrissend voor de geest " 

"Van het rendier wordt alles gebruikt, niets gaat verloren Het Uvert naast voedsel ook 

basismateriaal voor kleding Het rendier is geen milieuvervuilend transportmiddel, m tegendeel, het 

zorgt voor bemesting van het toendragebied De samenstelling van de rendierkudde moet in 

overeenstemming zijn met de natuur ieder rendier, ook het oudere, heeft zijn of haar rol en functie 

binnen de rendierkudde Een ecologisch verantwoord samengestelde rendierkudde heeft betere 

mogelijkheden om zich te redden tijdens het voorjaar, wanneer de sneeuwlaag is bevroren 

Bovendien draagt het bij tot een groter weerstandsvermogen tegen ziektes het betekent infette een 

natuurverzekering tegen verrassende catastrofes" 

"Hooi voor in de pehschoenen, pebmanteL·, pehschoenen en pehbroeken allemaal zijn het in het 

arctische gebied onvoorwaardelijk de beste uitrustingsstukken Nomadisme is een leefwijze, zelfs 

meer dan dat, nomadisme is een filosofie " 

(Valkeapaa 1977 10-13) 

Deze aantekening staat in zijn reisverslag over de voorjaarsmigratie van rendiertelende Saamen uit 

het Noorse Kautokeino Het valt niet te ontkennen dat in de visie van Valkeapaa een lichte 

ondertoon van protest doorklinkt tegen de gecommercialiseerde rendierteelt van tegenwoordig 

De traditionele Saamische rendierteelt, al of niet in combinatie met jacht, visvangst en veeteelt, is 

volledig afgestemd op het omringende ecosysteem, daarbij gebruikmakend van de mogelijkheden die 

de verscheidenheid in het natuurlijk milieu te bieden heeft Flexibele aanpassing aan de natuur en 

een gebiedsbenutting zonder ecologische schade aan te richten aan het natuurlijk milieu zijn vanouds 

nauw verbonden met de rendierteelt en de Saamische cultuur (Nickul 1959 1) In de loop van de 

tijd zorgden de seizoensgebonden rendierteeltacnviteiten voor een uitgebreid patroon van sociale 

relaties (ook met andere bestaansgroepen) en een effectieve arbeidsorganisatie, waarbij samenwerking 

centraal stond (Manker 1953 17) 

In het licht van eerdergenoemde interrelatie rendier - rendierteler - omgeving onderscheid ik in de 

Saamische rendierteelt de navolgende hoofdtrekken 

a) de intensieve omgang met het rendier b) het rationele en functionele gebruik van het weidegebied 

en c) de veelomvattende betekenis en het veelzijdige gebruik van het rendier 
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In onderstaande sub-paragrafen zal ik nader ingaan op deze drie voornaamste eigenschappen van de 

traditionele Saamische rendierteelt 

a) intensieve omgang met rendier 

Een aantal onderzoekers (Aikio 1978 92, Ingold 1980 31) heeft de relatie tussen mens en rendier in 

de Saamische rendierteelt beschreven als mutualistisch, d w z dat beiden met elkaar samenleven tot 

wederzijds voordeel Beide onderzoekers hebben hierbij vooral een intensieve vorm van 

rendierpastoralisme voor ogen 

In het proces van "biologische wederkerigheid' (Aikio 1992 228) gebruikt de mens het rendier voor 

voedsel en kleding, als vervoermiddel en dergelijke zonder het ecosysteem wezenlijk aan te tasten, 

terwijl het rendier op zijn beurt hulp krijgt van de mens door zich aan te passen aan nieuwe 

ecologische omstandigheden zoals bij gevaar van roofdieren in de bosrijke gebieden en het 

voortdurend gebruik van wisselende beweiding in een gebied met een geringe opbrengst en een groot 

aantal natuurlijke omstandigheden die wisselen met de jaarseizoenen 

Deze beschrijving komt overeen met de door Barth (1966 13) aangegeven pastorale mens - dier 

aanpassing, die hij omschrijft als een "transactional' relatie, waarin beide partijen er naar streven hun 

verschillende waarden te maximaliseren (rendierkapitaal voor de mens en veiligheid voor het 

rendier) 

De relatie tussen rendier en rendierteler is erg fragiel, hetgeen min of meer eigen is aan het 

gespecialiseerde rendierteeltecosysteem, waarvan de voedselketen kort en de voedseldifferentiatie 

beperkt is Het risico van verstoring van het evenwicht is dus voortdurend aanwezig evenals het 

gevaar voor verwildering van het rendier, dat zich overigens in het wild goed kan redden (Beach 

1981 41) 

Controle over het rendier vindt plaats door met de rendierkudde samen te werken De periodiciteit 

in het gebruik van het weidegebied, de gelijktijdigheid in de voortplantingscyclus en de natuurlijke 

eigenschap van rendieren om onmiddelijk samen te trekken bij dreiging van natuurlijke vijanden 

zijn omstandigheden, die deze samenwerking mogelijk maken 

"A herd is not a mechanized agrégate of individuals, but is organized by joint movement and 

defence " 

(Ingold 1980 43) 

Rendiertelers spelen bij hun werk in op de gewoonten en behoeften van het rendier Men zou het 

ook kunnen uitdrukken als "wederzijds leren Is eenmaal een migratiepatroon gevestigd dat voor 

rendierteler en rendier aanvaardbaar is, dan vormt zich door herhaling een gewoonte Ervaren 
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rendiertelers beweren dat rendieren hun kennis overdragen op andere rendieren. Soms leidt deze 

eigenschap tot problemen, wanneer om externe redenen de migratieroute is gewijzigd of nieuwe 

weiden moeten worden begraasd. Deze problemen deden zich in het recente verleden voor bij de 

aanleg van wegen, waterreservoirs en de bouw van omheiningen in het weidegebied (Aikio & 

Jaakkola 1970 ; Lenstra 1973; Paine 1982 ; Aikio 1991). 

Met zijn uitgebreide kennis over het gedrag van het individuele rendier is de rendierteler in de 

meeste gevallen in staat snel en adequaat te reageren op de signalen die hij uit de rendierkudde 

opvangt (Labba 1977). Deze kennis maakt het hem ook mogelijk een effectieve selectie binnen de 

rendierkudde toe te passen. 

3 . Rendierteler Nils Proks in zijn zomernederzetting 1908 

foto: Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelma 
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Rendiertelers maken gebruik van de leider - volger verhouding binnen de rendierkudde Zo krijgt 

een aantal rendieren, dat binnen de hiërarchie van de rendierkudde een strategische positie inneemt, 

een bel omgehangen O p deze manier heeft de rendierteler rechtstreeks informatie over de actuele 

positie en activiteiten van zijn rendieren Dit komt hem vooral van pas wanneer het zicht op de 

kudde niet altijd volledig kan zijn (bijv in de wintermaanden en bij mist) 

De verschillende rendierteeltactiviteiten worden tezamen met andere rendiertelers uitgevoerd, 

niettegenstaande het feit dat rendieren individueel bezit zijn Het hoeden van rendieren vindt 

gemeenschappelijk plaats door rendiertelers, die met hun huishoudingen een rendiertelersgroep 

(Saamisch su'dâ) vormen Door zijn deelname aan de rendiertelersgroep stelt de individuele 

rendierteler in feite het gebruik van een bepaald weidegebied veilig en kan hij rekenen op voldoende 

arbeidskrachten om adequaat te reageren naar zijn rendierkudde toe, naar gelang het jaarseizoen De 

grootte van een rendiertelersgroep is niet constant In de wintermaanden, wanneer de 

omstandigheden om te grazen zwaar zijn en het hoeden van de rendierkudde veel aandacht en tijd 

vraagt, wordt de rendiertelersgroep vaak opgesplitst in kleinere eenheden van hoeders 

Het half wilde en semi-gedomesticeerde rendier toont allesbehalve constant gedrag Zo zijn 

weersveranderingen direct van invloed op zijn mobiliteit Wijzigingen in de concentratie bij het 

grazen en de kwaliteit van de weiden hebben hun weerslag op het gedrag van het rendier Buitendien 

ondergaat het rendier aanhoudend fysische veranderingen die te maken hebben met de 

voortplantingscyclus Deze veranderingen, die verschillend zijn voor de beide geslachten, kunnen 

radicale wijzigingen veroorzaken in de tamheid en het kudde-instinct van het rendier 

Beschouwen we het hoeden van de rcndierkudde over een heel jaar, dan valt onmiddellijk op dat de 

intensiteit van hoeden sterk wisselt tijdens de kalverpenode, zomer- en bronsttijd worden de 

rendieren op een afstand en met tussenpozen in de gaten gehouden, terwijl in de winter en het 

voorjaar de kudde dagelijks nauwlettend wordt geobserveerd en zonodig verplaatst 

Aikio (1978) en Ingold (1980) zijn van mening dat in de huidige rendierteelt van een gelijkwaardige 

relatie rendier-rendierteler geen sprake meer is en dat deze in toenemende mate wordt gedomineerd 

door de mens 

De bioloog Aikio, zelf afkomstig uit een Saamisch rendiertelersgezin, geeft m ι terecht aan dat de 

moderne rendierteler bij de uitoefening van zijn beroep in toenemende mate rekening moet houden 

met van buiten de rendierteelt opgelegde eisen en gedwongen wordt zich aan te passen aan 

aantastingen van het weidegebied (Aikio 1978 97) De Britse antropoloog Ingold (1974 530, 

1980 235) karakteriseert de huidige rendierteelt als ranching economy'', waarin de mens volgens hem 
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zelfs een roofdierachtige rol speelt In zijn dissertatie over de Skoltsaamen, woonachtig in het 

noordoosten van Fins Lapland, komt hl) tot de conclusie dat 

"as the conditions for control by symbiosis have been undermined, the present pattern of reindeer 

management m this region may be therefore be characterized as one of predatory pastoralism " 

(Ingold 1976 44) 

Voor deze nogal provocerende stelling van Ingold heb ik op grond van mijn eigen 

onderzoeksmateriaal in Enontekio overigens onvoldoende steun gevonden 

b) rationeel en functioneel gebruik van weidegebied 

Bij zowel het getemde als wilde rendier heeft men in tegenstelling tot wat algemeen verondersteld 

wordt, geen trelunstinct kunnen vaststellen Wel vertonen hun verplaatsingen een hoge graad van 

regelmaat, wat volgens sommige onderzoekers toegeschreven moet worden aan een uit gewoonte 

eigen gemaakt migratiegedrag (Nickel 1968, Linkola 1972a, Oksanen 1977) In het algemeen lopen 

de migraties van rendieren evenwijdig aan de richting van bergketens Rendieren zoeken vaak de 

laagste bergpassen op en vermijden al te steile berghellingen Meestal volgen zij de sporen van andere 

rendieren, ook in vlak terrein Over de beweeglijkheid van het rendier schrijft Speiss (1979 64) 

"the distance covered by each major movement is a direct function of the distance between 

ecological zones and between habitats that are best for the herd at different times of the year" 

Bij de verplaatsingen van het rendier heeft de rendierteler een belangrijke actieve, vaak ook 

beslissende rol O p basis van zijn kennis van het weidegebied en het rendiergedrag is hij namelijk in 

staat deze verplaatsingen te beïnvloeden en waar nodig te verhinderen De rendierteler zorgt ervoor 

dat zijn rendiekudde steeds over voldoende voedsel kan beschikken Bovendien streeft hij er naar om 

de rendieren te laten grazen op een wijze die aan de weiden geen schade toebrengt Dit 

vooronderstelt min of meer een permanent contact met de rendierkudde 

Als een rendier ernstige moeilijkheden ondervindt bij het verkrijgen van zijn voedsel, heeft het de 

neiging weg te trekken op zoek naar gunstiger lokaties al naar gelang het jaarseizoen (Oksanen 

1977 111-118) Dit kan in het geval van nood er toe leiden dat rendieren zich over grote afstanden 

verspreiden (Skuncke 1973 35) 

Bij de keuze van de weidelocaties houdt de rendierteler terdege rekening met de biologische 

behoeften van het rendier zo hebben bijvoorbeeld de bronst en het kalveren beide hun eigen 

natuurlijke omgeving nodig 

"Operationally, much depends on the pastoraltst's knowledge of animal behaviour in relation to 

climate and pasture and the ability to control the reindeer and the pasture in correspondence with 

this knowledge " 

(Paine 1992 8) 
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Bij de gebiedsbcnutting heeft de rendierteler met in de laatste plaats te maken met de aanwezigheid 

van andere rendiertelersgroepen Vooral tijdens het rendiernomadasme vormde deze concurrentie in 

het weidegebied een voortdurende externe bedreiging, die niet zelden leidde tot (tijdelijke) wijziging 

van het reguliere weiderotatieschema en in sommige gevallen zelfs tot het definitieve vertrek van 

rendiertelersgroepen uit het gebied (Komiteanmietinto 1985 66-22 ) 

Saamische rendierteelt is gebaseerd op het trekken en actief volgen van de rendicrkudde (Fins 

jutaaminen, Saamisch guottet), dat voor de rendierteler en zijn gezin decennialang een nomadische 

leefwijze impliceerde Deze jaarlijkse migraties hadden een sterk regelmatig verloop (Manker 1953) 

De houten slee, het pakzadel en de tent waren toen de belangrijkste hulpmiddelen van de 

rendierteler (Ruong 1964 66) 

In de huidige Saamische rendierteelt, waar de gezinnen niet langer meer meetrekken met de 

rendierkuddes en de rendiertelers zich vanuit hun permanente behuizing in het weidegebied veelal 

gemotoriseerd voortbewegen, hebben de houten slee en de tent evenwel weinig aan betekenis 

ingeboet en worden zij nog steeds gebruikt 

Het weidegebied kenmerkt zich door verschillen in topografie, vegetatie en klimatologische 

omstandigheden Voor de uitvoering van de jaarcyclus in de rendierteelt zijn deze verschillen in het 

landschap van essentieel belang Zij bieden de rendierteler goede alternatieven in tal van situaties, 

soms geheel onverwacht, zoals bijvoorbeeld ingeval van bevriezing van rendicrmos, de nabijheid van 

andere rendierkuddes en bij snel veranderende weersomstandigheden (Sara 1986 64-65) 

Naast het regelmatig hoeden van de rendieren vormt het systematisch wisselend gebruik van de 

weiden (Fins laidunkierros) een intrinsiek onderdeel van de Saamische rendierteelt De samenhang 

van beide wordt door de rendiertelende Saame Jouni Labba, actief rendierteler uit het 

onderzoeksgebied, als volgt verwoord 

"Voor een optimaal gebruik van het weidegebied is het van het grootste befang dat rendieren 

worden gehoed Door zijn rendieren permanent te hoeden is de rendierteler in staat het gebruik van 

de weiden te regelen en juist die weiden te sparen, waar dit nodig is Een risicovrije rendierteelt 

vereist dat men voortdurend m de buurt van de rendierkudde is en dat rotatie in het gebruik van 

de weiden wordt toegepast Deze weiderotatie is in hoofdzaak gebaseerd op de wisselende 

natuurlijke omstandigheden en eisen m de verschillende jaarsetzoenen en de noodzaak om de 

bodem vegetatie voldoende tijd te gunnen om zich te herstellen 

(Jouni Labba 1977 78) 
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Wetenschappelijke studies tonen aan dat, gelet op de groeicapaciteit van het rendiermos en het 

graasgedrag van rendieren, weiderotatie inderdaad een aanmerkelijke bijdrage kan leveren tot 

verhoging van de draagkracht van de rendierweiden (Karcnlampi 1973; Andrejev 1977; Bargaev & 

Shatalov 1970; Vostryalov Sc Brodnev 1970). 

Rendiermos dat overweid, vertrapt of verbrand is, heeft volgens rendiertelers soms meer dan 30 jaar 

nodig voor volledig herstel 

De Russische rendieronderzoeker Andrejev (1977 142-144) schreef begin zeventiger jaren dat de 

toescand van de weiden (= "basis van de rendierteelt") en de mate waarin zij wordt gebruikt, 

grotendeels afhankelijk is van de wijze van begrazing en het hoeden van de rendieren. 

"Reindeer grazing is one of the most important factors m the development of vegetations and soil 

cover and the state of pastures is directly reUted to grazing Controlled grazing is a powerful and 

basic factor in maintaining pastures in a specific state" 

(Andrejev 1970 107) 

In de Saamische rendierteelt is het gewoonte om bepaalde weidegedeelten enige tijd met rust te laten 

met het oog op de gesteldheid van de bodemvegetatie, maar ook om reserveweiden achter de hand te 

houden voor geval moet worden afgeweken van het traditionele migratiepatroon 

In het onderstaande schema wordt het migratiegebied met de verschillende "landschappen" van de 

rendiertelersgroepen in het onderzoeksgebied voor en na de grensslumngen weergegeven 

c) veelomvattende betekenis en veelzijdig gebruik van rendier 

Het rendier neemt in de denkwereld en het sociale leven van de Saamische rendierteler een 

voorname plaats in-

"Het rendier is veel meer dan de jaarlijkse oogst voor de Undbouwer De rendierkudde betekent 

leven voor de hele rendiertelersgroep Het rendier biedt de mens niet alleen vlees en basismateriaal 

voor kleding en schoeisel, is met zuiver en alleen inkomen, maar is het leven van de Saame Zou het 

rendier verdwijnen, dan zou ook de rendiertelersgroep ten dode zijn opgeschreven " 

(Kokko 1947 133) 

Er bestaan bij Saamen vele voorstellingen en bijgeloof rondom het rendier Hiervan geef ik enkele 

voorbeelden die ik tijdens mijn veldwerkperiode mocht noteren 
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13. Schema van het rendiernomadisme, uitgevoerd door Saamische rendiertelersgroepen uit 

Enontekio, vóór en ná de grenssluitingen in 1852 en 1889 

Eilanden Zomer 

Noorse kustzone 

Noors-Finse grens 

Berqzone 

W\/ "V\ y\ r^\ 

Boomgrens 

Woudzone 

Voorjaar/ 
Herfst 

Winter 

"Iedere rendierteler behoort tenminste een wit rendierwijfje in zijn kudde te bezitten" (brengt 

geluk1), 

"Een blijvend onvruchtbaar rendierwijfje (Fins tainakka, Saamisch stainâh) maakt de rendierkudde 

mooi", 

" De bel om de hals van een rendier moet van ijzer zijn" (anders is de kans groot dat roofdieren het 

rendier opvreten), 

"Alleen bij wassende maan mag er een rendier geslacht worden" (garantie voor goed gedroogd 

rendiervlees) 

Aansluitend bij het laatste voorbeeld is het interessant om hier te vermelden dat alleen bij wassende 

maan ook het zeggegras (als isolatiemateriaal gebruikt in pelsschoenen) wordt gemaaid In dezelfde 
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periode worden ook bomen gekapt voor brandhout (het hout zou dan beter bestand zijn tegen 

rotting) 

Over het rendier bestaan vele verhalen en in tal van Saamische liederen (Fins joika, Saamisch 

juoigus) wordt het rendier vaak uitvoerig bezongen De meeste verhalen en liederen worden 

mondeling overgeleverd 

In de Saamische mythologie zijn er talloze vertellingen over gedaanteverwisselingen van een mens in 

een dier en andersom. Zo ook tussen mens en rendier Twee voorbeelden uit het onderzoeksgebied 

ontleen ik aan Harjumaa (1994 ) 

"tn het dorp Nunnanen verscheen steeds een vreemd rendier, wanneer de rendierteler thuis kwam 

van de rendierschetdtng Jarenlang fungeerde dit rendier ah behoeder van het welzijn voor het 

rendtertelersgezin Telkens liet het zich zien om te waarschuwen als de kinderen of de ouders gevaar 

dreigden te hpen De rendierteler was ervan overtuigd dat het rendier zijn grootvader was, die 

begin deze eeuw door het zwakke ijs van het dichtbijgelegen Poyrtsmeer was gezakt en verdronk " 

(Harjumaa 1994 31) 

"in het voorjaar zag een rendierteler uit Enontekio in de omgeving van Syvajarvi een wit rendier 

zonder oormerk Hij ging het rendier met zijn sneeuwscooter achterna en na een Unge achtervolging 

kwam hij dichtbij het rendier Opeens verdween het rendier en veranderde in een mooie vrouw, die 

daar aan het skten was De rendierteler was met stomheid gesUgen en vroeg aarzelend aan de jonge 

vrouw was JIJ zoeven niet een rendier, dat ik achtervolgde' De jonge vrouw keek hem verbaasd aan 

en antwoordde dat ze studente was en hier een skivakantie doorbracht De rendierteler bood de 

vrouw een lift aan en dat werd zijn lot" 

(ibidem 37) 

Het gedrag van het rendier vormt een belangrijke bron van informatie Zo ontlenen rendiertelers aan 

het rendiergedrag tal van weersvoorspellingen zoals 

' Waar de rendieren heen trekken, daar zal de volgende dag de wind vandaan waaien ", 

"Wanneer de rendierkudde met de wind meeloopt, zal de wind spoedig gaan draaien", 

"Wanneer de rendieren tegen de avond in de herfst bij elkaar trekken, is er vast en zeker een 

sneeuwstorm op komst", 

"AL· overdag in de winter damp van het rendier slaat, wordt zacht weer voorspeld", 

"In geval er sneeuw op de rug van het rendier blijft liggen, valt er nog meer sneeuw ' 
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Bij de benaming van tijdsaanduidingen worde in de Saamische taal vaak gerefereerd aan situaties in 

hun natuurlijke omgeving Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat een groot aantal namen van maanden 

betrekking heeft op het rendier (Itkonen 1948 II 482) 

Van een persoonlijke binding tussen rendierreler en rendier is zelden sprake 

"Wanneer het rendter oud was, werd het geslacht en geconsumeerd, daar vielen geen tranen over 

Zouden we dat hebben nageUten, dan hadden wolven het rendier opgevreten en waarom zouden 

we de wolven voeden " 

(Aikio 1989-172) 

Wel bestaan er vele voorbeelden waar de rendierteler en het rendier blijk geven eikaars nabijheid op 

prijs te stellen (Aikio 1989, Kokko 1947, 1969) In het bijzonder de oudere generatie rendiertelers 

laat zich dikwijls met veel gevoel uit over het gezelschap van rendieren 

Zoals ik eerder al heb geschreven, is de rendierteler doorgaans goed op de hoogte van de 

eigenschappen en gedragingen van sommige rendieren binnen zijn kudde, dit geldt vooral voor 

oudere rendierwijfjes en voor rendierstieren die gebruikt worden voor transportdoeleinden Zij 

hebben meestal ook een eigen descriptieve naam 

De Saamische rendierteler hecht veel waarde aan het bezit van een grote rendierkudde, wat ook tot 

uitdrukking komt in verbale overleveringen Vele onderzoekers (Paine 1971 170, Vorren 1973 173, 

Ingold 1980 130-133) noemen het onverbloemde streven onder Saamische rendiertelers naar 

maximalisering van hun rendierbezit De Britse antropoloog Ingold (1980 79) verklaart deze 

houding van de rendierteler door te wijzen op zijn grote afhankelijkheid van het half-wilde rendier 

en het toch permanent aanwezige risico rendieren en weideareaal te verhezen Ook Aikio benadrukt 

bij rendiertelers deze behoefte aan zekerheid 

"Een grote rendierkudde gaf je een gevoel van veiligheid, er was dan in ieder geval voldoende 

voedsel en basismateriaal voor kUdtng, eventuele catastrofes konden voorlopig het hoofd worden 

geboden 

(Aikio 1989 172) 

Inderdaad kan het rendierbezit nogal eens veranderen als gevolg van onvoorziene externe 

omstandigheden zoals aanhoudend ongunstige weersgesteldheid, epidemieën, diefstal en 

veranderingen in het weidegebied In de geschiedenis van de Saamische rendierteelt komen we 

talrijke voorbeelden tegen van verarmde rendiertelers, die in het ergste geval zelfs hun bestaan als 

rendierteler moesten opgeven (Linkola 1972a) 
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In de Saamische taal zijn meer dan 500 aanduidingen bekend als naamgeving van het rendier 

(Itkonen 1948, II 96-115) De meeste aanduidingen hebben betrekking op het geslacht, de leeftijd, 

het uiterlijk zoals kleur en kwaliteit van de rendiervacht en de vorm van het gewei Ook het karakter 

van het rendier en bepaalde gebeurtenissen waar het rendier bij betrokken is geweest, worden op 

dezelfde wijze vernoemd De nomenclatuur is hoofdzakelijk descriptief en wordt alleen gebruikt in 

gesprekken met collega's, gezinsleden en ingewijden 

In onderstaand voorbeeld staan de meest gebruikte aanduidingen naar leeftijd en geslacht van het 

rendier 

15. Tabel Aanduiding van rendieren naar leeftijd en geslacht 

(in de Saamische en Finse taal) 

leeftijd 

tot eerste winter (kalf) 

Eerste winter 

Tweede winter 

Derde winter 

Vierde winter 

Vijfde winter 

Zesde winter 

Zevende winter 

vrouwelijk 

(Saamisch/Fins) 

Ninnala-miessi / Naarasvasa 

Ninnala-tsearmäh/Naaraskermikka 

Vuonâl / Vuonelo 

Vuonâl-aldu / Vuonclo-vaadin 

Kodtodas-aldu / Kunteus-vaadin 

Aldu / Vaadin 

Aldu / Vaadin 

Aldu / Vaadin 

mannelijk 

(Saamisch/Fins) 

Vârres-micssi / Urosvasa 

Vârres-tsearmâh/Uroskermikka 

Va rit / Urakka 

Vuobis / Vuorso 

Kodtodas / Kunteus 

Goasahas / Kosatus 

Mahkan / Maakkana 

Nämma-lähpon / Nimdoppu 

(=emde naam) 

In de Saamische rendierteelt is het gebruik van het rendier bijna volledig 

'Volgens de opvatting van de Saamen moet het rendier tot zijn hoeven toe worden gebruikt Niets 

mag worden weg gegooid" 

(Labba 1977 78) 

Voor rendiertelers was het rendier als veelzijdige bron voor voedsel en basismateriaal bijna 

onvervangbaar Rendiervlees, vet, rendierbloed en ook rendiermelk, op verschillende wijzen 

geprepareerd, vormden hun dagelijks voedsel Gedroogde ingewanden en pezen werden gebruikt als 

bewaarmiddel voor etenswaren respectievelijk als naaigaren Van het gewei en de beenderen maakten 

zij lijm en vele gebruiksvoorwerpen Als materiaal voor kleding, schoeisel en tassen werden 

rendierhuiden gebruikt ( zie schema 14) 
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14. Schema van het gebruik van rendiervlees / -pels en been tijdens het rendiernomadisme 

In het pre-sneeuwscootertijdperk waren de rendierteler en ook anderen voor hun mobiliteit volledig 

aangewezen op het rendier Iedere rendiertelershuishouding beschikte toen over tientallen 

gecastreerde rendierstieren (Fins harka; Saamisch haer'gi), die vooral ingezet werden als 

transportdieren Nog altijd hebben deze rendierstieren binnen de rendierkudde een belangrijke taak 

als "gravers" in de sneeuw zodat ook kleine en zwakke rendieren gemakkelijk toegang hebben tot het 

voedsel onder de bevroren sneeuwlaag. Onder Saamische rendiertelers geniet een rendierkudde met 

grote sterke rendierstieren hoog aanzien. 

De laatste drie decennia is de veelzijdigheid in het gebruik van het rendier aanmerkelijk verminderd 

door het beschikbaar komen van alternatieve produkten en materialen, meestal aangevoerd en 

verkrijgbaar van buiten de eigen regio (Pennanen 1973) 

De huidige betekenis van het rendier als vleesproducerend dier is gaan overheersen In de 

kledinguitrusting van de moderne rendierteler wordt overigens nog opvallend veel basismateriaal, 

afkomstig van het rendier, gebruikt (handschoenen, broek, schoenen en wintermantel), omdat 

volgens rendiertelers moderne alternatieven in geen geval de kwaliteit van natuurprodukten kunnen 

evenaren. 
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1. kop 

2. hals 

3. schouder/ borst 

4. rug 

5. ribben 

6. achterham 

7. poten 

vlee. 

X (tong wordt 

gezouten en 

gedroogd) 

X ^ 

X 

X 

X 
J 

ook als 

gedroogd 

• en 

gerookt 

vlees 

gedroogde 

pezen 

(s. suodnâ) 

- naaigaren 

pels 

overschoen 

(s. kallok) 

-muts (s. miesenáh-gahpir 

- mantel 

y (s. -beaska, -bevkor) 

- broek (s. gálssohat) 

- onderhemd (s. dorka) 

- ondermatras 

- gelooid leer 

- tassen 

- broeken (s. sistebuvssat) 

- schoenen (s. nuvttohat) 

- beenbeschermers (s. -

sapikás, -bittut) 

- handschoenen (s. gisttat) 

been 

-

gebruiksvoorwerpen 

- ringen 

- naaldenkoker 

. gewei 

- bindtouw 

gebruiksvoorwerpen: 

- haken, lepels, lasso, ring, 

knopen, merklabels 

- messchede, messenhecht 

- bandweefraam, garenlat 

- lijm 



HOOFDSTUK 5. NOMADISCHE RENDIERTEELT IN ENONTEKIÓ (1900-

1950) 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt op basis van literatuurstudie, interviewmateriaal en eigen observaties een 

reconstructie gegeven van de dagelijkse activiteiten van rendiertelende Saamen en hun gezinnen in de 

periode 1900-1950 In deze periode kon de Saamische rendierteelt zich betrekkelijk ongestoord 

binnen de gegeven mogelijkheden ontwikkelen Voor deze periode is gekozen vanwege de 

beschikbaarheid van ruim gedocumenteerd historisch bronnenmateriaal uit het onderzoeksgebied 

(Itkonen 1911, 1948, Paulaharju 1922, 1923, 1977a, Linkola 1972a, Therman 1934, 1940, 

Rosberg 1891, 1910, 1912) en persoonlijke informatie van nog in leven zijnde informanten, die bij 

de Saamische rendierteelt van die tijd actief betrokken zijn geweest 

Bij mijn beschrijving van de nomadische rendierteelt ga ik uit van de door Ruong (1964) en Paine 

(1972 1982) gehanteerde rendierteelt-dnehoek, waarin drie variabelen t w mens - rendier - weiden 

in onderlinge afhankelijkheid met elkaar verbonden zijn Getracht zal worden met name de 

interactie tussen mens - rendier en hun natuurlijke omgeving duidelijk naar voren te laten komen 

Het is niet geheel toevallig dat deze interactie gelijkenis vertoont met die van een symbiose 

De Saamische rendierteelt volgt een vrij vaste, doch flexibele jaarcyclus hetgeen betekent dat de 

rendiertelers met hun rendieren in de onderscheiden jaarseizoenen naar verschillende 

weidengebieden trekken en daar bepaalde werkzaamheden verrichten in overeenstemming met de 

biologische behoeften van het semi-gcdomesticeerde rendier en de seizoensgebonden veranderingen 

van de ecologische omstandigheden In schema 17 vinden we deze jaarcyclus in de Saamische 

rendierteelt weergegeven 

Zowel in het schema als in mijn beschrijving van de nomadische rendierteeltpenode heb ik 

duidelijkhcidshalve een indeling naar onze westerse vier jaargetijden aangehouden Zelf kennen de 

rendiertelende Saamen maar liefst acht perioden in hun jaarcyclus Manker (1975) noemt de Saamen 

dan ook het volk van de acht jaarseizoenen De Saamische taal heeft voor elk van deze seizoenen, 

waarvan er vier samenstellingen zijn (bijvoorbeeld herfst-winter, voorjaar-zomer) eigen aanduidingen 

(zie tabel 16) Voor de datering van de acht Saamische jaarseizoenen bestaan geen exacte 

kalenderdata, maar indicatieve veranderingen in de natuurlijke omgeving bijvoorbeeld de eerste 

sneeuwval, de komst van de muggen, het smelten van het ijs en de sneeuw ed 
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16. Tabel Indeling van jaarseizoenen voor rendiertelende Saamen 

JAARSEIZOEN PERIODE 

(Saamische aanduidingen) 

l.GIDAS'GEASSI 

2. GEASSI 

3. »AK» »AGEASSI 

4. »AK»A 

5. »AK»ADÁLVI 

6. GUOVDDÁ-DALV1 

7. GIDDADÁLV1 

8. GIDDA 

eind mei / begin juni, wanneer het ijs en de sneeuw zijn weggesmolten 

eind juni (rond het midzomcrfeest) tot begin augustus 

begin augustus tot eind augustus of begin van de herfst 

september - oktober; van eind zomer tot de komst van de winter 

november - december, tot eind van duisternis periode (Saamisch: 

skabma) 

midden januari tot eind februari 

maart -april 

mei 

17· Schematisch overzicht van het rendierteeltjaar 

ZOMERWEIDEN 

- grazen 
- verzamelen 
- oormerken 
- vissen 

M 
- bessenpluk ι 

86 



herfst 

Deze meest arbeidsintensieve periode begint eind augustus en eindigt zo ongeveer midden 

november In de daaropvolgende maanden treffen de rendiertelers voorbereidingen voor het vertrek 

naar de winterweiden in de woudzone De weersomstandigheden zijn vaak erg wisselvallig regen, 

sneeuw, mist, vorst en storm 

Midden september krijgt de natuur zijn schitterende hcrfstkleuren en valt in de bergzone reeds de 

eerste sneeuw De rendieren zijn onrustig en verspreiden zich het liefst over het weidegebied De 

grootste zorg voor mens en dier is de vorming van een harde ijskorst (Saamisch cuohki) op de 

bodemvegetatie als gevolg van het smelten van de eerste natte sneeuw en de nachtelijke afkoeling In 

deze periode valt de bronsttijd van de rendieren 

Wanneer de rendiertelers erop uit trekken om hun rendieren te verzamelen - de rendieren hebben 

enkele weken zonder intensief toezicht van de hoeders rondgelopen - richten zij zich naar de 

heersende windrichtingen van de afgelopen dagen Immers het rendier heeft de gewoonte tijdens de 

sneeuwvrije periode tegen de wind in te lopen Met een getemd rendier, dat bepakt wordt met 

tentstokken en tentzeil en wat voedselvoorraad, een lasso om hun schouder en vergezeld van vier a 

zes honden, beginnen de rendiertelers hun werk De voornaamste activiteiten in deze periode bestaan 

uit het verzamelen en scheiden van de rendieren alsmede de opsplitsing in wintergroepen Andere 

activiteiten zijn o a de castratie en het melken van rendieren 

Castratie van rendieren 

De castratie moet voor de bronsttijd worden uitgevoerd, want dan verkeren de rendiersueren in een 

goede conditie hun gewei is dan volgroeid en de vacht heeft zich vernieuwd Drie- en vierjarige 

rendieren, die zich binnen de kudde wild gedragen of naar de mening van de rendierteler geen goede 

kudde-eigenschappen vertonen, komen voor castratie in aanmerking 

Een deel van de gecastreerde rendiersneren wordt later gebruikt als draag - of trekrendier, terwijl de 

anderen na verloop van tijd worden geslacht De Saamische rendierteler Turi beschrijft de castratie 

in zijn dagboek als volgt 

'De rendierstier wordt met een tasso gevangen en vervolgens op de grond gedrukt - maar de dieren 

zijn erg sterk en kwaadaardig en dat maakt het werk bijna levensgevaarlijk De rendierteler moet 

snel en sterk zijn Zo gauw het dier op de grond lip, houdt eén man het dier bij het gewet vast en de 

ander gaat op het dier zitten met het hoofd tussen de achterpoten Met zijn tanden bijt hij de 

zaadbalUn door midden Daarna worden ze nog eens met de vingers fijn geknepen Tenslotte krijgt 

het dier een merk in zijn peL·, ah teken dat het gecastreerd is' 

(Tun 1979 46) 
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Na de castratie wordt meestal het gewei afgezaagd om te voorkomen dat het verloren gaat, wanneer 

het rendier het gewei tezijnernjd zelf afgooit Van het grote en sterke gewei van een rendierstier 

worden o a de lasso-ring (Saamisch giclla) en andere gebruiksvoorwerpen gemaakt Met het 

afzagen van het gewei voorkomt men dat het rendier nog in vechtpartijen tijdens de bronsttijd 

betrokken raakt 

Temmen van rendieren 

De gecastreerde rendieren, die de rendiertelers willen gebruiken als draag- of trekrendier, worden 

vaak uitgeleend aan Finse sedentaire bewoners met de opdracht deze rendieren tijdens de 

wintermaanden te temmen Ook de Saamen zelf temmen een deel van hun rendieren Hiermee 

houden zich vooral kinderen bezig en oude rendiertelers, die zelf niet langer meer deelnemen aan het 

hoeden in het terrein Het temmen is op zich een heel eenvoudige methode , dat als volgt in zijn 

werk gaat een aantal weken wordt het dier aan een struik of een boom vastgebonden, terwijl het 

dagelijks verplaatst en verzorgd wordt Het rendier raakt langzamerhand gewend aan zijn verzorger 

en wordt vervolgens een aantal keren voor een houten slee gezet Na deze exercitie wordt het rendier 

weer naar de rendierkudde terug gebracht of in de buurt van de nederzetting in vrijheid gelaten Het 

temmen van rendieren biedt jongeren een goede gelegenheid om het gedrag van het rendier te 

observeren en te leren 

Roken van rendiervlees 

Om in deze periode tot de winter bij hun werk in het terrein over vleesproviand te kunnen 

beschikken slachten de rendiertelers nog voor de bronsttijd een aantal rendieren Van het vlees 

gebruiken zij alleen de hammen voor het roken, de andere delen worden verwerkt in de dagelijkse 

rendiervleessoep De hammen worden in een tent onder het rookgat van een met berkhout gestookt 

vuur gehangen Het roken van rendiervlees duurt minstens een etmaal, soms langer (2-3 dagen) Een 

andere manier van vleesconservenng onder rendiertelende Saamen is her drogen van rendiervlees, 

wat pas in het voorjaar gebeurt 

Bronsttijd 

Eind september kondigt zich de bronsttijd van de rendieren aan met het luide schreeuwen van de 

rendierstieren die proberen de rendierwijfjes in groepen om zich heen te verzamelen Gedurende 

twee tot drie weken leven de rendierwijfjes in "harems", geleid door een rendierstier Het gaac er dan 

luidruchtig en fel aan toe Tussen de bronstige rendierstieren vinden verbeten gevechten plaats 

waarbij zij me't hun voorhoofd tegen elkaar duwen of alleen met hun gewei schermen Niet voor elk 

rendier in de vruchtbare leeftijd is een roedel rendierwijfjes weggelegd Alleen de sterksten krijgen 
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dat voor elkaar. Kortdurende krachtmetingen geven de doorslag. Zolang de bronsttijd duurt, duldt 

de rendierstier geen soortgenoten in zijn directe omgeving. Indringers worden op een afstand 

gehouden en de rendierwijfjes in de stemming gebracht. 

De rendiertelers volgen op een afstand de gedragingen van hun rendieren. In deze periode kunnen 

rendierstieren ook tegen mensen erg agressief zijn: 

"sommige rendierstieren vallen mensen aan, vooral ah de kudde zich in de woudzone bevindt. AL· 

men dan niet in een boom klimt of zich achter een rotssteen verschuilt, bestaat er groot 

levensgevaar" 

(Turi 1979: 48) 

Na de bronsttijd zijn de meeste rendierstieren, die deel hebben genomen aan de paring, sterk 

vermagerd. Van hun glanzende en vette lichamen is niet veel meer over. De rendiertelers hebben nu 

de taak om goede weiden voor ze te vinden en de rendierkudde daarheen te leiden. Ondertussen 

verzamelen de rendiertelers de afgeworpen rendiergeweien. In deze tijd houden de meeste 

rendierwijfjes op om hun kalf nog langer te zogen. Voor de rendiertelers breekt dan de periode aan, 

waarin zij de rendierwijfjes gaan melken. 

4. Melken van rendieren. Pöyrisjarvi 1923 

foto: Museovirasto 
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Melken van rendieren 

Nadat de bronstige rendierstieren de rendierwijfjes bijeen bijeen hebben gedreven en gedekt nemen 

de rendiertelers hun werk weer op en leiden zij de rendieren in de buurt van het tentenkamp Hier 

bevindt zich een ronde omheining (ongeveer 60 meter in doorsnee) gebouwd van boomstammen, 

takken of van rotsstenen, waar de rendierwijfjes dagelijks zullen worden gemolken, meestal tot begin 

november 

Zowel het begin als de duur van de melkperiode varieert Enkele rendiertelersgroepen melken hun 

rendieren al aan het eind van de zomer (dus nog vòòr de bronsttijd). Anderen (in het noordwesten 

van Enontekio) wachten hiermee tot de herfst, omdat zij hun rendieren tot die tijd enkele weken vrij 

laten lopen Een andere factor die van invloed is op de duur van de melkperiode, is de topografìe van 

het weidegebied zoals de aanwezigheid van schiereilandjes, waarop de rendieren gemakkelijk kunnen 

worden verzameld 

In het algemeen beschouwt men het gebruik van omheiningen als erg vermoeiend voor rendieren 

vanwege het geringe aanwezige voedsel Schiereilandjes verdienen de voorkeur De rendieren worden 

in de morgenuren bij elkaar gedreven, gemolken en vervolgens onder toezicht van eén of twee 

hoeders weggeleid tot de volgende morgen Het melken zelf neemt maar enkele uren in beslag 

Het melken geschiedt in de meeste gevallen door vrouwen De melk wordt opgevangen in een 

houten kom (Saamisch nahppi) en daarna ingevroren of gedroogd Het drogen van melk gebeurt als 

volgt 

"de nog warme melk wordt in een schoongemaakte rendiermaag gegoten Gevuld met melk wordt 

de rendiermaag vervolgens bovenin de tent op een zeef of in een nettenzak gehangen Wanneer de 

melk is verzuurd, wordt de overblijvende vloeistof weggegoten en wordt de rendiermaag opnieuw 

gevuld met melk Dit herhaalt zich tot er m de rendiermaag alleen nog gestremde kaasstof overblijft 

Het drogen duurt ongeveer een maand met als resultaat "droge melk" (Saamisch goikke - mielkke), 

die als koffiemelk in de winter wordt gebruikt" 

(Itkonenl 1921 56-57) 

Van rendiermelk wordt o a kaas gemaakt De produktie van kaas is opmerkelijk van twee à 

tweeënhalve liter melk krijgt men een kaas van zo η halve kilo (Itkonen 1921 54) Een deel van de 

kazen wordt later verkocht 

De betekenis van de rendiermelkproductie in de rendierteelteconomie is met gering De prijs van het 

rendier was in 1910-jaren gelijk aan de opbrengst van de jaarlijkse melkproduktie Volgens Utnainen 

(1976 39) heeft men bij een op rendiermelkproductie gerichte rendierteelt de helft minder rendieren 

nodig dan bij een zuiver op de vleesproductie gerichte rendierteelt 
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Tijdens de melkperiode zijn mens en rendier dagelijks in contact met elkaar, hetgeen van grote 

invloed is op de mate van tamheid van de rendierkudde Ruong (1964 58) is van mening dat het 

melken van rendieren één van de belangrijkste voorwaarden vormt om de rendierkudde rationeel te 

verzorgen Maar er zijn ook nadelen aan het melken van rendieren verbonden zoals een groter 

infectiegevaar en het risico van ernstige epidemieën 

Omheiningen 

In het begin van de herfst hebben rendieren sterk de neiging om naar lager gelegen woudzones af te 

dalen, waar in de regel meer voedsel beschikbaar is en waar zij een betere beschutting kunnen vinden 

tegen de herfstachtige weersomstandigheden De rendiertelers proberen evenwel een vroegtijdig 

vertrek naar de woudzone ie voorkomen Het gevaar in deze periode bestaat hierin dat rendieren 

grote schade kunnen aanrichten aan verspreid liggende hooiweiden van sedentaire bewoners met 

gevolg dat de rendiertelers verplicht worden hoge schadevergoedingen uit te betalen Hooischaden 

hebben in Enontekio een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de rendierteelt In 

hoofdstuk 10 zal ik hierop uitvoerig ingaan 

Bovendien is het verzamelen van rendieren in de woudzone aanmerkelijk moeilijker dan in het kale 

overzichtelijke berggebied Om die redenen bouwen verschillende rendicrtelersgroepen in het 

noordwesten deel van Enontekio kort na de eeuwwisseling omheiningen in hun weidegebied O p 

deze wijze proberen ZIJ de rendieren langer op de herfstweiden te houden Daarnaast bieden deze 

omheiningen (Fins esteaidat) enige bescherming tegen diefstal van rendieren en verminderen ZIJ de 

kans op vermenging met andere rendierkuddes Het materiaal (houten palen en ijzerdraad) 

transporteert men met sleden over grote afstanden De kosten van de omheiningen worden volledig 

uit eigen middelen gefinancierd 

Opsplitsing in wintergroepcn 

Met de komst van de winter delen de rendiertelersgroepen zich op in kleinere eenheden, die dan 

gedurende de wintermaanden hun eigen rendieren hoeden Bij de vorming van deze wintergroepen 

spelen de volgende factoren een rol de grootte van de rendierkudde, de beschikbare mankracht, de 

omvang en gesteldheid van de weiden, de lengte van de migraties en de opvatting over de wijze van 

hoeden Zo kan de grootte van een rendierkudde bijvoorbeeld niet onbeperkt zijn Anderzijds is het 

wel zo dat een rendierkudde uit een minimum aantal dieren moet bestaan, omdat het anders erg 

moeilijk wordt deze te hoeden In een te kleine rendierkudde hebben rendieren eerder de neiging om 

zich af te scheiden van de kudde, terwijl het ook zo is dat de kudde bij een bepaald aantal ophoudt 

een vitale sociale eenheid te zijn (Ingold 1980 178-180) Whitaker (1955 62) schat op grond van 

zijn onderzoek bij de rendiertelende Saamen in Lainiovuoma (Zweeds Lapland) dat de ideale 
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omvang van een rendierkudde voor een wintergroep tussen de 1500 en 2000 rendieren ligt. In het 

onderzoeksgebied zijn de winterkuddes vaak groter 2000 a 3000 rendieren 

Bij de samenstelling van de leden van een wintergroep zijn factoren als verwantschap, deskundigheid 

en persoonlijke voorkeur van de individuele rendierteler van belang De wintergroep bestaat 

gemiddeld uit 3 a 5 huishoudingen In het volgende hoofdstuk worden verschillende aspecten van de 

Saamische rendiertelersgroep beschreven 

Het tijdstip, waarop de wintergroepen worden gevormd, staat niet altijd van te voren vast 

Weersomstandigheden kunnen verhinderen dat rendierkuddes van elkaar worden gescheiden, in zo'n 

geval wacht men met de opsplitsing tot de winter 

Scheiden van de rendieren 

Rendiertelers vergezeld van hun honden leiden de rendieren naar een open terrein met bij voorkeur 

een natuurlijke barrière De honden rennen blaffend om de rendierkudde heen en zorgen ervoor dat 

de rendieren bij elkaar blijven, terwijl rendiertelers zich op hun ski's binnen de kudde begeven Met 

een stok in de hand sturen ZIJ de rendieren die apart moeten worden genomen, uit de groep. 

Vervolgens worden ze opgevangen door hun collega's Deze methode maakt het gebruik van 

omheinde ruimten overbodig Wanneer er veel rendieren moeten worden gescheiden, werken de 

rendiertelers aan beide zijden van de verzamelde rendierkudde Op deze wijze kunnen ZIJ op een dag 

zo'n 2000 a 2500 rendieren scheiden Het risico van deze methode is evenwel dat de gescheiden 

rendieren als ze niet op voldoende afstand van elkaar worden gehouden, weer terugkeren naar de 

oorspronkelijke kudde Het scheiden van rendieren vraagt volgens de Saamische rendierteler Turi 

(1979 23) om bepaalde eigenschappen "het scheiden vereist geen kracht en snelheid, maar 

deskundigheid, rust en vermijding van plotselinge reacties " 

Wanneer de wintergroepen zijn gevormd en sommigen al begonnen zijn aan de migratie naar de 

winterweiden in de zuidelijk gelegen woudzone, gaan de sedentaire bewoners bij de rendiertelers op 

bezoek Zij komenn dan hun eigen rendieren terug halen, die zij gedurende de zomermaanden aan 

de zorg van de Saamische rendiertelers hebben toevertrouwd Tegelijkertijd hebben zij de 

mogelijkheid rendieren te lenen voor hun transportbehoeften Deze rendieren worden in de 

nabijheid van hun huis of dorp verzorgd 

In de maand november zijn de voorbereidingen voor de migratie naar de winterweiden in volle gang 

de winteruitrusting, het schoeisel en de winterkleding worden te voorschijn gehaald en de sleden nog 

eens nagekeken De zomeruitrusting (kleding, tent, boot, visnetten) blijft veelal achter in de 

zomernederzetting, bijeen gebonden en opgehangen aan houten rekken (Saamisch suonjir) 

Daarna beginnen de gebruikelijke wintermigraties naar de beschutte woudzone, waarvan de afstand 

voor de verschillende rendiertelersgroepen varieert russen de 40-170 km 

92 



"In de kak winderige bergzone zou zelfs een Saame in de winter met kunnen wonen, de vorst is 

daar nog strenger, de lichte tent van de rendiertelende Saamen zou met bestand zijn tegen de 

sneeuwstormen Ook de rendierkudde zou de winter daar met kunnen overleven " 

(Paulaharju 1977a 92) 

WINTER 

Deze periode omvat de koudste en donkerste maanden van het jaar. Van eind november tot midden 

januari verschijnt de zon niet boven de horizon (Fins kaamos; Saamisch skabma) en bereiken de 

buitentemperaturen in de maand februari hun maximale waarden onder nul De sneeuwval is 

frequent Voor de rendierteler is de winter - vreemd genoeg - een aangename tijd Hij verblijft met 

zijn kudde in de beschutte woudzone, heeft contacten met de sedentaire bevolking, verkoopt een 

deel van zijn rendieren en drijft handel met zijn rendierproducten. 

" l'hivernage est la saison la plus agréable pour les Lapons La neige qui récouvre indifféremment la 

terre ferme et L· gUce des marais et des lacs facilite les communications (-) C'est enfin la saison ou 

l'on realise L· bénéfice de l'année par la vente des rennes les plus gros, L· saison ou l'on prend contact 

avec le monde extérieur " 

(Froehlich 1949 73) 

"vorst stoort het karakter van een Saame met Integendeel, hij is dan veel actiever dan btj winters 

dooiweer, ook het rendier loopt veel sneller bij strenge vorst In deze periode kan men gaan waar 

men wil men hoeft niet te letten op meren en gevaarlijke moerassen, met zijn brede hoeven gaat het 

rendier door de diepe sneeuw heen " 

(Paulaharju 1977a 94) 

Migratie naar de woudzone 

De trek naar de winterweiden wordt uitgevoerd in rendierkaravanen (Saamisch raidu) Een 

rendierkaravaan kan bestaan uit 10 a 12 trekrendieren met bepakte sleden en een aantal 

draagrendieren BIJ het trekken wordt gebruik gemaakt van twee soorten houten sleden de 

Saamische en de Finse slee 

De Saamische slee (Saamisch geres, Fins pulkka) is bootvormig met een houten voorsteven, 

zijspanten en kiel, soms ook met achtersteven Het Finse slee type (rins poronreki, Saamisch gielká) 

heeft een recht model met van voren gebogen ghj-poten Een gemiddelde huishouding beschikt over 

3 a 5 Saamische sleden, 20 vrachtsleden en 10 a 20 Finse sleden (Frosterus 1901) Vrouwen en 

kinderen nemen plaats op sleden; baby's worden in een houten bedje, gemaakt uit een stuk 
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berkenhout (Saamisch gietkka), gelegd en vastgemaakt op de slee (in de sneeuwvrije periode wordt 

de "gietkka" meestal op de rug van een tam rendier gebonden). De rendierkudde volgt achteraan: 

"wanneer een rendiertelende Saame trekt, verhuist hij ook zijn hele huishouding mee Hij breekt 

zijn tent af, rolt de brede tentdoeken op en verzamelt de Unge tentstokken (ongeveer 20) bij elkaar 

Bij dezelfde bagage horen nog gebruiksvoorwerpen, kookgerei, kisten, koffers, eetwaren, gereedschap, 

kleding en dekens" 

(Paulaharju 1977a: 89). 

O p plaatsen waar brandhout en drinkwater gemakkelijk beschikbaar zijn, onderbreekt de 

rendierkaravaan zijn migratie en zet men daar tijdelijk de tenten op. De kudde blijft in de buurt 

Saamische tent (Saamisch: goahti) 

De Saamische tent heeft schuine wanden van dunne berkenstokken, bedekt met tentdoek, waarvan 

in de winter het onderste deel extra wordt bedekt met wollen dekens (Saamisch. rádnu) Binnenin de 

tent ligt op de grond rijs van berken en in het middenvlak onder een open rookgat bevindt zich de 

vuurplaats, netjes afgezet met veldkeien. De ingang wordt afgesloten met een teruggeslagen stuk 

doek of rendierhuid, verstevigd met horizontale latten. 

"Dit is het huis van een rendiertelende Saame In het midden van de tent ligt de vuurplaats De 

grond is bedekt met rijs van berkentakken, rendierhuiden en wollen geweven dekens Men zit of ligt 

aan beide kanten van het vuur De verschillende huishoudelijke gebruiksvoorwerpen, de koffieketel, 

koffers, kistjes, etenswaren, meelzakken en gedroogde melkballetjes worden langs de binnenkant van 

de tent opgeslagen Hier wordt gesUpen en overdag gerust, vlees- en vissoep gegeten en zwarte koffie 

gedronken, hier ook vindt alle huishoudelijke arbeid plaats wordt genaatd, gebreid, 

pelsschoenbanden geweven en houten snijwerk uitgevoerd" 

(Paulaharju 1977a. 80-81) 

Contacten met sedentaire bewoners 

Omstreeks Kerstmis bereiken de meeste rendiertelersgroepen hun winterweiden. In ieder geval 

zorgen ze ervoor met de kerstdagen in de buurt van het kerkdorp te zijn. Voor rendiertelers in het 

noordwesten van Enontekio is dat het Zweedse Karesuando, waar zij aan de overzijde van de 

Konkama-nvier naar de kerk gaan Andere rendiertelers vieren in het kerkdorp Hetta het kerstfeest 

De aankomst van de Saamische rendiertelers en hun rendierkuddes heeft het karakter van een 

feestelijke gebeurtenis voor zowel de sedentaire bewoners als voor de Saamen zelf 
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De Saamische rendierteler Aslak Juuso herinnert zich van die tijd nog het volgende: 

"de kinderen hadden toen de gewoonte om de rendiertelers tegemoet te gaan zoah ze dat ook gewend 

waren bij de thuiskomst van hun eigen vader. De kersttijd was erg gezellig. Toentertijd kwamen de 

rendiertelers en hun gezinnen bij de vaste bewoners thuis en overnachtten daar. Nooit hoorde je de 

gastheer of gastvrouw zeggen dat het te vol was " 

(radiobandopname Aslak Juuso 1966). 

In sommige gevallen loopt het verblijf bij de Finse bewoners uit tot een aantal weken. Dat geldt 

vooral voor de vrouwen en kinderen. De mannen blijven meestal bij de kudde. Iedere rendierteler 

heeft een gastheer of gastgezin (Fins: väärtti), die hem en zijn gezin voor enige tijd gastvrijheid biedt. 

Het tijdelijk verblijf betekent voor beiden een belangrijke sociale gebeurtenis. Men ruilt goederen en 

verleent elkaar verschillende diensten (reparatie, transport en assistentie bij hoeden, verkoop en 

slachten van rendieren). Aan de relatie tussen rendiertelers en sedentaire bewoners zal in de 

hoofdstukken 9, 10 en 11 uitgebreid aandacht worden besteed. 

Hoeden van de rendierkudde 

Éénmaal in de woudzone aangekomen, wordt het hoeden van de rendierkudde aanzienlijk 

gemakkelijker. Men laat de tent in de regel een aantal weken op één plaats staan. Als de afstand 

tussen rendierkudde en tent te groot wordt (de rendieren bevinden zich vaak binnen een straal van 

vijf km van het tentenkamp), wordt de tent verplaatst in de richting van de kudde: 

"In de besneeuwde wildernis is pbtseling het Uven ontwaakt. Uit de tenten van de rendiertelende 

Saamen stijgt rook op; gestoken in winterkleding, gemaakt van rendierhuiden, lopen de mensen 

rondom hun tenten, waar sleden en andere spullen door elkaar liggen en waar enige rendieren in de 

buurt van de tent rendiermos staan te eten. Het bos beweegt en leeft, wanneer de grijze 

rendierkuddes daar rondtrekken " 

(Paulaharju 1977a: 92). 

De verschillende wintergroepen liggen niet ver van elkaar met gevolg dat regelmatig hun 

rendierkuddes zich vermengen. In dat geval zijn de rendiertelers gedwongen hun rendierkuddes weer 

van elkaar te scheiden. Daartoe bouwen indien geen ander alternatief voorhanden is, improvisorisch 

een ronde omheining van berkentakken. Vindt de vermenging van rendierkuddes aan het eind van 

de winterperiode plaats, dan gebeurt het wel dat de rendiertelers hun kuddes verder 
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gemeenschappelijk hoeden tenzij de grootte van de kudde en de gesteldheid van de weiden dit niet 

toelaten 

Over het gebruik van de winterweiden bestaan tussen rendiertelersgroepen geen formele afspraken 

De weideverdehng berust in feite op traditionele migratiegewoonten van de rendiertelersgroepen. De 

gebiedsbelangen van de Saamische rendiertelers manifesteren zich in een permanente concurrentie 

om het weidegebied Alleen in bijzondere gevallen zoals bij noodweer en snel wijzigende 

weersomstandigheden of slechte gesteldheid van de weiden kan en mag er incidenteel van de 

bestaande weideverdehng worden afgeweken 

Zolang de sneeuwlaag poreus is, levert het hoeden van de rendieren geen moeilijkheden op. In de 

zachte diepe (gemiddeld 40 à 60 cm) sneeuw blijven de rendieren dicht bij elkaar grazen Éénmaal 

per dag skiën de hoeders (meestal twee personen) om de kudde heen. Aan de hand van afdrukken in 

de sneeuw kunnen zij afleiden of er rendieren van de kudde zijn weggelopen of dat er roofdieren in 

de buurt van de rendierkudde zijn geweest. Pas wanneer de sneeuw flink is platgetrapt wordt de 

rendierkudde naar een "verse" weideplaats geleid In zo'n geval neemt de rendierteler een 

rendierwijfje aan een touw mee, laat zich assisteren door zijn honden en de kudde volgt bijna 

automatisch 

Een belangrijk hulpmiddel bij het hoeden van de rendierkudde is de rendierbei Een aantal 

mannelijke en vrouwelijke rendieren krijgt een metalen bel om de hals gebonden In een kudde van 

zo'n 2500 rendieren zijn er soms meer dan 40 "bellen" In de zomer worden de metalen bellen 

weggenomen Aan het geluid van de bel is de rendierteler op grote afstand in staat om te beoordelen 

niet alleen waar de kudde zich bevindt maar ook wat zijn rendieren aan het doen zijn (grazen, slapen, 

onrustig bewegen) 

In de wintermaanden bestaat er permanent gevaar voor aanvallen van roofdieren. Het meest vrezen 

de rendiertelers wolven, die gewoonlijk in groepen de rendierkuddc proberen aan te vallen. De 

verhezen onder rendieren kunnen dan aanzienlijk zijn 

Bij dreiging van roofdieren hoeden de rendiertelers ook 's nachts de rendierkudde. Luid zingend 

skiën zij dan om de kudde heen en steken vuren aan Als er continu gehoed moet worden, spreken 

de rendiertelers onder elkaar een aflossingsregeling af 

Slachten 

Als een rendierteler voor eigen consumptie rendiervlees nodig heeft, neemt hij op zijn dagelijkse 

ronde een geschikt slachtrijp rendier van hemzelf of van één van zijn gezinsleden mee. Met zijn lasso 

vangt hij het rendier en indien de afstand naar de tent niet te groot is, brengt hij het levend naar de 

tent waar het dan wordt geslacht 
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Het slachten van rendieren gebeurt door de rendierteler zelf De vrouwen zorgen voor de verwerking 

van het vlees, de ingewanden en het bloed ZIJ nemen meestal ook de bewerking van de 

rendierhuiden voor hun rekening In het algemeen slacht men vanaf de herfst tot aan het voorjaar 

De vleesconsumptie van een gezin van 5 à 6 personen wordt ruim geschat op ongeveer 2 volwassen 

rendieren per week 

Drogen van rendiervlees 

Wanneer het rendier omstreeks de jaarwisseling zijn maximale gewicht heeft bereikt en nog over een 

dikke vacht beschikt, slacht ieder huishouden gemiddeld zo'n tiental rendieren met de bedoeling om 

in het voorjaar (maart/april) het vlees te drogen Voor deze slacht komen in aanmerking 

rendierstieren en guste rendierwijfjes Na het slachten bewaart men het vlees enkele maanden 

ingevroren in afsluitbare sleden Half maart als de buitentemperaturen boven het vriespunt stijgen, 

wordt het vlees eén etmaal in het zout gezet en vervolgens aan een houten rek in de buitenlucht 

opgehangen Afhankelijk van de locatie duurt het drogen van rendiervlees een à drie weken 

Gedroogd rendiervlees wordt veelal pas geconsumeerd in de zomer Rendiertelers nemen meestal op 

hun tochten in het terrein een stuk gedroogd rendiervlees als proviand mee 

Verkoop van rendieren/ rendierproducten 

In de maanden januari en februari verkopen de rendiertelers een deel van hun rendieren Uit de 

omliggende dorpen en zelfs uit Zweden en Noorwegen bezoeken kooplieden de rendiertelers in hun 

tijdelijke winternederzetting Vaak bestaat er tussen rendierteler en koopman al een jarenlange relatie 

van ruilhandel De meeste kooplieden zijn winkeliers, waar de rendiertelers op hun beurt inkopen 

doen of waar zij tijdens hun migraties onderdak krijgen aangeboden 

Voor de verkoop komen in aanmerking de navolgende dieren rendierwijfjes, die gust zijn of slechte 

kalveren werpen, twee- en driejarige rendierstieren en vier- en vijfjarige gecastreerde ongetemde 

rendieren Rendieren met slechte kudde-eigenschappen of die gewoon te oud zijn, worden geslacht 

Na de verkoop (per wintergroep gemiddeld enkele honderden rendieren) brengen de kooplieden de 

slachtkudde naar hun woonplaats, meestal worden zij daarbij geassisteerd door Finse knechten Het 

slachten gebeurt in de regel bij hun huis of elders 

Voor rendiervlees bestond in de jaren dertig veel belangstelling de prijs van rendiervlees lag toen 

aanmerkelijk lager dan die van varkens- en / of rundvlees Vooral vet vlees was zeer gevraagd 

Rendiertelers wachten niet altijd de komst van de kooplieden af, maar gaan er ook zelf op uit om 

rendiervlees en huiden te verkopen Zij bezoeken in rendierkaravanen de jaarmarkten in Noorwegen 

(Bossekop bij Alta en Skibom) en in Zweden (Kiruna) Als retourvracht nemen ze voor eigen 
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consumptie koffie, meel en suiker mee (Komiteanmietinto 1934 60-63) Deze markten vinden 

plaats in de maanden november, januari en maart De duur van de jaarmarkten varieert tussen zes en 

acht dagen De rendiertelende Saamen handelen daar, behalve met handelaren ook met de 

kustbevolking, met wie vooral ruilhandel wordt bedreven 

Itkonen (1916 67) vermeldt in zijn verslag dat iedere rendierteler in de winter met 3 a 5 sleden 

geladen met 100 kg rendiervlees naar de jaarmarkten reisde Voor deze handelsreizen was het nog 

toegestaan de staatsgrenzen ongehinderd te passeren 

Met de opbrengst uit de verkoop van rendiervlees betalen de rendiertelers de vele schadeclaims 

vanwege hooischade, de salariëring van hun eigen personeel en de gemeentelijke belastingen 

Het is bekend dat rijke rendiertelers in de jaren dertig geldleningen verstrekten aan de gemeente of 

aan Finse bewoners, wier welvaartspeil over het algemeen beduidend lager was dan dat van de 

rendiertelende Saamen 

Winteruitrusting van de rendiertelers. 

In de winterkleding van zowel man als vrouw is vanzelfsprekend veel rendierpels verwerkt 

Rendierpels is sterk en heeft een uitstekende isolerende eigenschap Van rendierpels of van gelooid 

rendierieer maakt men schoenen, broeken (Saamisch kamas - pid'nu, sisneh), lange wintermantels 

(Saamisch peas ka) en handschoenen (Saamisch kistâ) Als naaigaren wordt ragfijne gedroogde 

rendierpees (Saamisch suodnâ) gebruikt 

Het hoofddeksel van de man is meestal een dikke laken stoffenmuts met vier punten (Saamisch 

ciehkahpir), afgezet met sierband en/of bont van een vos of een marter De pelsschoenen zijn geheel 

gemaakt van rendierpels In plaats van sokken en kousen wordt als vulling in de pelsschoenen 

gedroogd zeggegras gebruikt Met geweven wollen textielbanden, waarin de kleuren wit en rood 

domineren, bindt men zijn pelsschoenen dicht Man en vrouw dragen hetzelfde schoeisel 

In principe verschillen vrouwen- en mannenkleding met opvallend veel van elkaar Beiden -man en 

vrouw- werken in feite onder dezelfde omstandigheden Als ze thuis geen kleine kinderen verzorgen 

of geen andere huishoudelijke taken verrichten, nemen vrouwen even zo vaak als de man deel aan 

het hoeden van de rendieren 

Het hoofddeksel van de vrouw is meestal van lakenstof of van rendierkalverpels (Rinno 1987) 

Ski's en sleden zijn vaak zelfgemaakt, hoewel de rendiertelers in toenemende mate voor het maken 

van sleden een beroep doen op Finse bewoners in de woudzone 

98 



VOORJAAR 

In maart en april vormt zich door de stijgende temperaturen overdag en de sterke afkoeling 's nachts 

een harde ijskorst boven op de sneeuwlaag (Fins hanluainen, Saamisch cuonu) Deze snelle 

verandering in de gesteldheid van de sneeuw maakt rendieren onrustig, terwijl zwakke en jonge 

rendieren grote moeite hebben met het zoeken en graven naar hun voedsel In velerlei opzichten is 

het voorjaar voor de rendierteler een inspannende periode, het hoeden vraagt nu grote aandacht 

Kort na Pasen beginnen de migraties naar de bergzone In de maand mei worden de meeste kalveren 

geboren 

Hoeden van de rendierkudde 

Omstreeks Pasen bereiken de rendiertelers met hun rendierkuddes de zuidelijkste grens van hun 

winterweiden Voor de rendiertelers begint dan het intensieve hoeden van de rendierkuddes 

"Voor Saamen ts dit een inspannende tijd, waarin de rendterteler minstens drie etmalen wakker 

moet blijven En ah het een slecht voorjaar is (d w z. met een heel harde sneeuwlaag) blijft de 

rendterteler soms verschillende weken bij zijn kudde en wanneer ze dan eindelijk m de bergzone 

arriveren, staan de wolven hen op te wachten " 

(Turi 1979 70) 

Zo nodig dag en nacht wordt de rendierkudde in de gaten gehouden De bevroren sneeuwlaag is nu 

zo hard dat ze gemakkelijk het gewicht van een volwassen rendier kan dragen Naar voedsel graven is 

voor rendieren extra inspannend Om die reden proberen ze uit eigener beweging de woudzone te 

ontvluchten door naar hoger gelegen weiden, waar minder sneeuw ligt, te trekken Vooral de jonge 

rendieren ontbreekt het aan voldoende kracht om zelf in de sneeuw te graven en zijn daarom 

aangewezen op de graafkuilen van oudere en sterkere rendieren 

Rendiertelers, die hun weidegebied langs de Noors-Finse staatsgrens hebben liggen, moeten veel 

moeite doen om te verhinderen dat hun rendieren over de onafgebakende staatsgrens trekken met 

het risico dat een deel van hun kudde kan worden geconfisceerd door Noorse autoriteiten Ondanks 

de officiële sluiting van de Noors-Finse staatsgrens in 1852 blijven rendiertelers uit de twee landen 

weidegebied aan beide kanten van de staatsgrens gebruiken Zij onderhouden over het algemeen 

goede relaties met elkaar vanwege verwantschap en vroegere knechtschap Het komt zelfs voor dat zij 

tijdelijk een deel van eikaars rendieren in de eigen kudde hoeden Zelden leidden deze contacten tot 

ernstige conflicten (enkele keren is er sprake geweest van omvangrijke rendierdiefstal van 

weerskanten) 
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Volgens officiële rapporten (aan beide kanten van de staatsgrens controleren politiefunctionarissen) 

vinden er weinig gesignaleerde overtredingen plaats 

Gebruik van de hond 

Honden zijn in deze periode voor de rendierteler bijna onmisbaar Iedere rendierteler beschikt over 

minstens vier a vijf honden, die hem bij zijn werk assisteren en de kudde helpen bewaken Voor zijn 

honden heeft de rendierteler grote waardering 

"een goed afgerichte hond gaat een rendiertelende Saame boven alles, zo 'n hond is van grotere 

betekenis dan een skchte knecht Want een hond is een goede hoeder van de kudde en zorgt voor 

discipline Zonder zijn lichtvoetige en luid blaffende hond zou een rendierteler zijn kudde met bij 

elkaar kunnen houden ' 

(Paulaharju 1977a 84) 

Het africhten van honden doet de rendierteler meestal zelf Hij gebruikt hiervoor honden, die in een 

rendiertelersgroep zijn groot gebracht en derhalve vertrouwd zijn met rendieren en hun omgeving 

De betekenis van de hond bij het rendierteeltwerk wordt nog eens onderstreept door de opmerking 

van de Finse luitenant-generaal Oinonen (1947 112), die tijdens zijn detachering in het 

onderzoeksgebied zich grondig op de hoogte stelde van de Saamen cultuur "lasso en hond zijn het 

paspoort van de rendiertelende Saame 

Volgens een ervaren rendierteler kan een goed afgerichte hond gemakkelijk zo'n 300 tot 600 

rendieren bij elkaar houden 

Sociale activiteiten 

In de overgang van de duistere en rustige winterperiode naar de lichte en drukke voorjaarsmaanden 

vieren alle Saamen in het onderzoeksgebied, die zonder uitzondering allemaal lid zijn van de Luterse 

Staatskerk, het Mariafeest een week voor Pasen De viering van het Mariafeest bestaat uit bijwoning 

van een kerkdienst, waarna in het kerkdorp Hetta wordt deelgenomen aan verschillende festiviteiten 

Een bezoek aan de jaarmarkt wordt niet overgeslagen 

Manadag heeft voor de lokale bevolking ook de betekenis van het begin van het voorjaar De 

buitentemperaturen zijn aangenamer en het daglicht krijgt weer volop sterkte " AL· U hier vandaan 

naar Uw huis gaat, is voor U de eeuwige dag waarop de zon met ondergaat " (citaat van de kerkheer na 

afloop van de kerkdienst) 

In het kerkdorp is het rond Manadag een drukte van belang De nomadische rendiertelers regelen 

nog snel allerlei zaken voordat zij naar de zomerweiden te trekken Er vinden doopfeesten, 
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confirmaties en cathechisaties plaats Begrafenissen worden voor zover mogelijk in deze periode 

georganiseerd Het is bovendien de periode waarin de meeste huwelijken worden gesloten 

Behalve deze kerkelijke en familiale aangelegenheden vinden er in het kerkdorp in deze tijd ook 

rechtzittingen plaats en kunnen er belastingbetalingen gedaan worden De plaatselijke middenstand 

profiteert van deze drukke tijd, waarin iedere rendiertelershuishouding flinke inkopen doet voor de 

komende zomerperiode 

Migratie naar de bergzone 

Na Pasen voelen de rendiertelers zachtjes aan de behoefte om naar de bergzone te trekken of zoals 

een oude rendierteler het tegenover mij uitdrukte "ah het voorjaar komt, trekt onherroepelijk de 

natuur van de bergen " Ook de rendieren zijn nog moeilijk langer in de woudzone te houden 

De migraties naar de bergzone vinden hoofdzakelijk 's nachts plaats, omdat de rendiertelers dan het 

meeste profijt hebben van het bevroren sneeuwdek In tegenstelling tot de herfstmigratie trekken zij 

met hun rendierkaravaan nu achter de rendierkudde aan Op hun migraties krijgen de rendiertelers 

te maken met zwak en smeltend ijs op de verschillende rivieren en de meren die ZIJ moeten 

oversteken Dit leidt soms tot grote vertragingingen Als de sneeuwlaag hard genoeg is, kan de 

voorjaarsmigratie snel uitgevoerd worden In een paar dagen bereikt men het gebied waar de 

rendierwijfjes gewoonlijk kalveren In gevallen waar het terrein grotendeels sneeuwvrij is en het 

vervoer met sleden bijna onmogelijk is, maken de rendiertelers voor het transport van hun goederen 

gebruik van draagrendieren 

Bij hun vertrek uit de woudzone nemen de rendiertelers hun uitgeleende rendieren mee terug Ook 

nemen zij binnen hun kudde enkele tientallen rendieren van Finse bewoners op met de verplichting 

deze tot de volgende winterperiode voor hen te verzorgen Overdag bij gunstige 

weersomstandigheden worden de ongemerkte rendierkalveren die al bijna een jaar oud zijn, alsnog 

gemerkt Voor de rendiertelers is dit de laatste gelegenheid om hun kalveren van een individueel 

oormerk (= eigendomsmerk) te voorzien Tegelijkertijd castreert men zo nodig enkele rendierstieren 

om later in de herfst te kunnen beschikken over goede slachtrendieren met een uitstekend gewicht 

Op hun migratie naar de bergzone begin mei komen de opgesplitste wintergroepen van iedere 

rendiertelersgroep weer bij elkaar en trekken zij gezamenlijk naar de "kalverweiden" 

Rendierkalverperiode 

De kalverweiden liggen in een gebied boven de boomgrens, waar wind en zon ervoor gezorgd 

hebben dat de sneeuw al vroeg in het voorjaar grotendeels is weggesmolten, vooral op de zuidelijke 

berghellingen en moerassen Voordat het kalveren begint (de eerste kalveren worden eind april / 

begin mei geboren), scheiden de rendiertelers de rendierwijfjes af van de grote rendierkudde Zij 
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anticiperen daarmee op de natuurlijke neiging van de rendierwijfjes om zich af te zonderen van de 

andere rendieren. Deze scheiding verloopt vrij gemakkelijk en gaat als volgt in zijn werk: de 

rendiertelers staan midden in de kudde en "jagen" met een stok de drachtige rendierwijfjes uit de 

kudde. Deze methode veronderstelt een hoge tamheidsgraad van de rendierkudde. Bij sommige 

rendiertelersgroepen maakt men gebruik provisorische omheiningen. In beide gevallen worden er 

twee kuddes gevormd: een gemeenschappelijke kudde (Saamisch: luowas - eallu) en een kudde 

bestaande uit alleen drachtige rendierwijfjes (Saamisch: coavjjet - eallu). 

Zonder assistentie van de rendierteler worden daarna de kalveren in de vrije natuur geboren. O p 

veilige afstand houdt hij de kalverende rendierwijfjes in de gaten en zorgt ervoor dat roofdieren en 

roofvogels geen kans krijgen. Honden worden uitdrukkelijk uit de buurt gehouden. Er breken nu 

spannende weken aan: plotselinge kou of sneeuwval kunnen grote schade aanrichten onder de jonge 

kalveren. Terwijl de rendierwijfjes op zichzelf zijn en het kalveren zoveel mogelijk ongestoord 

plaatsvindt, wordt de gemeenschappelijke kudde intensief gehoed. Geen gemakkelijke opgave omdat 

vooral de rendierstieren van nature minder kuddegedrag vertonen en zich vaak willen afscheiden van 

de andere rendieren. Jonge rendiertelers krijgen nu de kans zich vertrouwd te maken met het 

inspannende rendierteeltwerk. Zij krijgen nu volop de gelegenheid hun bekwaamheid aan anderen te 

tonen. Tot één à twee weken voor midzomer (24 juni) worden de rendieren weer met rust gelaten. 

5. Aslak Juuso bij zijn rendieren (rendiertelersgroep Kaijukka) 1933 

foto: K. Kati 
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Aangekomen in de bergzone slaan de meeste huishoudingen hun tent op aan de oevers van de 

binnenmeren, waar zij de vorige herfst hun boten, visuitrusting en tent hebben achtergelaten De 

zomertent (Saamisch lawu) is licht van constructie evenals het tentdoek Een aantal 

rendiertelersgezinnen in het noordwesten van Enontekio woont in turfhutten Voor brandhout is al 

gezorgd in het vroege voorjaar, toen over de bevroren sneeuwlaag het benodigde hout, gekapt in de 

woudzone, gemakkelijk per slee naar de zomerplaats kon worden vervoerd 

ZOMER 

In de bergzone komen langzamerhand alle rendieren uit eigen beweging bij elkaar Ook de 

rendierwijfjes met hun pas geboren kalveren voegen zich bij de andere rendieren Allemaal zoeken ze 

naar koelte en wind, die hen bescherming bieden tegen de bijna ondragelijke insectenplaag 

Gebruikmakend van dit natuurlijke gedrag verzamelen de rendiertelers in de loop van de zomer 

opnieuw hun rendieren om de rendierkalveren te merken Van intensief hoeden is tijdens de 

zomermaanden geen sprake Er is wel veel tijd voor andere bestaansactiviteiten als vissen en het 

verzamelen van bessen (uitsluitend voor eigen consumptie) Sommige rendiertelersgroepen in het 

midden en noordoostelijk deel van Enontekio verzorgen in deze periode enkele stuks rundvee en 

houden een deel van rendieren in schuren Deze op het eerste gezicht met de nomadische 

rendierteelt bijna onverenigbare acnviteiten zijn echter van tijdelijke aard en vinden grotendeels hun 

verklaring in de aanwezigheid en invloed van de sedentaire Finse bevolking in het gebied 

Zomeruitrusting van de rendiertelers 

De pelskleding wordt nu verwisseld voor lichtere textiel en/of leren kleding De pelsschoencn 

worden vervangen door schoeisel van eigen gelooid rendierleer, dat met teer en vet is geïmpregneerd 

De ski's en de sleden worden opgeslagen tot de herfst 

Kleding, tassen en schoeisel zijn doorgaans zelfvervaardigde producten Dit soort handwerk is het 

domein van de vrouw Stoffen (w o laken) en banden schaft men meestal aan tijdens zijn/haar 

bezoek aan de jaarmarkten 

Hoeden van de rendieren 

In de zomer werkt men bij voorkeur in de vroege morgenuren of in de avonduren Voor mens en 

dier zijn dan de insekten minder hinderlijk, terwijl de lichtintensiteit van de zomernacht nauwelijks 

verschilt met die van een bewolkte dag 

Begin juli trekken de rendiertelers te voet, vergezeld van hun hond (en) naar de vrij lopende 

rendieren op de berghellingen Ze hebben alleen wat proviand en een lasso bij zich 
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Bij het verzamelen van de rendieren maken de rendiertelers nuttig gebruik van de topografie van het 

weidegebied zoals schiereilandjes en schaduwplaatsen in de bergen, waar de sneeuw nog niet is 

weggesmolten. De tamheidsgraad van de rendierkudde bepaalt of rendiertelers al of geen 

omheiningen gebruiken voor het samendrijven van de rendieren. Wanneer de kudde éénmaal 

verzameld is, worden rookvuren aangelegd ter verlichting van de insectenplaag. De 

rendiertelersgroep Näkkälä had in het begin van deze eeuw bij haar omheining een turfhut, waar 

rendierkalveren tijdens het melken beschutting konden vinden tegen hinderlijke steek- en 

kriebelmuggen (Itkonen 1916:21). 

De rol van insekten bij het rendierteeltwerk is niet onbelangrijk. In het navolgende Saamische liedje 

(Saamisch: joika) komt dit bijvoorbeeld duidelijk tot uitdrukking. 

"de muggen jagen de rendieren naar de bergen, 

vanuit de dakn verzamelen de rendieren zich; 

in de zomer zou men niet met rendieren kunnen omgaan 

ah er geen muggen zouden zijn; 

het is maar een klein beestje 

waarvoor de kudde op de vlucht gaat". 

(Paulaharju 1977a:85) 

6. Rendiertelers van de rendiertelersgroep Kaijukka trekken met hun rendieren naar 

de weiden in de bergzone. voorjaar 1964 foto: museovirasto 
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Het bijeendnjven van de rendieren heeft voor de meeste rendiertelersgroepen in de zomer alleen tot 

doel om de jonge rendierkalveren te merken Na het merken wordt de kudde weer vrijgelaten Wel 

blijven de rendiertelers de rendieren op een afstand volgen Half augustus, na de eerste nachtvorsten, 

neemt de insectenplaag snel af en hebben de rendieren minder behoefte aan koelte en wind Zij 

trekken dan naar meer lager gelegen delen in de bergzone zoals nvierdalen en moerassen Een aantal 

rendiertelersgroepen begint in de maand augustus met het melken van de rendierwijfjes 

Merken van de rendierkalveren 

Iedere rendierbczitter geeft in principe zelf een oormerk aan zijn eigen rendieren en die van zijn 

naaste verwanten voorzover zij het niet zelf doen Ook vrouwen en kinderen nemen aan het merken 

van de rendierkalveren deel Binnen een eenvoudige omheining van takken en stenen en soms ook 

zonder omheining observeren de rendiertelers lange tijd de kudde en in het bijzonder het rendierkalf, 

dat zeer attent het moederdier volgt Wanneer de rendierbezitter zeker is van de identiteit van zijn of 

haar rendierkalf, wordt het rendierkalf met een lasso gevangen en krijgt het de nodige 

eigendomsmerken met een scherp mesje in de oren gekerfd Daarna wordt het rendierkalf zijn 

vrijheid weer terug gegeven en zoekt het snel het moederdier weer op 

Iedere rendierbezitter verzamelt de afgesneden oorpunten van zijn gemerkte rendierkalveren of 

noteert telkens met een mes op een stukje hout het aantal ingesneden oormerken Op deze wijze 

houdt men bij hoeveel kalveren er gemerkt zijn en hoe groot de jaarlijkse oogst is geweest 

Wat betreft de afgesneden oorpuntjes bestaat onder rendiertelende Saamen het geloof dat rendieren 

beter op dezelfde weiden blijven, wanneer de oorpuntjes onder een rotsblok in het weidegebied 

worden begraven (Paulaharju 1977a 86) 

Om er zeker van te zijn dat alle rendierkalveren worden gemerkt, is het nodig dat de rendieren 

verschillende malen bijeen worden gedreven 

Nevenactiviteiten 

Naast hun werkzaamheden in de rendierteek houden de meeste rendiertelers en hun gezinsleden zich 

in deze periode ook bezig met andere bestaansactiviteiten zoals vissen en bessen verzamelen Beide 

activiteiten nemen in het dagelijkse leven van de nomadische rendierteler een niet onbelangrijke 

plaats in Vis en vitaminerijke moerasbessen vormen een bijna noodzakelijke aanvulling op hun 

voeding De opbrengsten zijn uitsluitend bestemd voor eigen consumptie 

Het vissen met netten gebeurt hoofdzakelijk in de vele binnenmeren verspreid over het 

zomerweidegebied Een deel van de vis wordt direct geconsumeerd en de rest wordt ingezouten 

Vaak gecombineerd met het vissen trekt men er ook op uit om in de wat lagere delen van het 

weidegebied moerasbessen te verzamelen 
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Als de behoefte aan vers vlees erg groot is, worden eind augustus/begin september, nog voor de 

bronsttijd, een aantal volwassen rendieren en enkele rendierkalveren geslacht De nieuwe pelzen 

gebruikt men voor de vervaardiging van pelsmantels of mutsen Vooral de pels van witte kalveren is 

door zijn zeldzaamheid erg in trek 

Aan het eind van de zomer treft men alweer voorbereidingen voor de komende winterperiode 

Daarbij hoort het verzamelen en drogen van zeggegras, dat als isolatiemateriaal in pelsschoenen 

wordt gebruikt 

Over het dagelijkse leven van de rendierteler en zijn gezin in de zomer geeft Paulaharju in zijn 

reisverslag m ι een interessante beschrijving 

" iedere volgende dag is hetzelfde Het maakt geen verschil of het nu een doordeweeksedag of een 

zondag is in de tent van de rendiertelende Saame is het nooit zondag, iedere dag is een gewone dag, 

net zo onveranderlijk ah het onbegrensde bergbnaschap de kudde komt en gaat op dezelfde wijze 

en de vissers gaan iedere avond vissen Regelmatig zijn de hoeders en de honden bij de tent, waar 

vrouwen hun kinderen verzorgen koffie zetten, vis koken en een paar keer per dag voor de honden 

pap klaar maken Tussendoor breit ze kousen, maakt handschoenen, weeft banden of naait 

verschillende kledingstukken " 

(Paulaharju 1977a 88) 

Rendieren in schuren 

Verschillende rendiertelers in het midden en noordoosten van het onderzoeksgebied ( d w z dicht 

bij de boomgrens) hebben de gewoonte in de periode waarin de insectenplaag het hevigst is, om 

gecastreerde getemde rendieren (Saamisch hearga) in hut ten of schuren te houden 

(komiteanmietinto 1929 8 36-37) Deze wijze van rendierteelt vertoont overeenkomsten met de 

Saamische rendierteeltcultuur in de woudzone elders in Lapland Van de Skoltsamen is bijvoorbeeld 

bekend, dat zij in de zomer hun hele kudde (veelal kleiner in aantal dan die in Enontekio) in grote 

schuren onderbrachten (Nickul 1970 64-67) Rendiertelers in het westen van de gemeente Inan, 

grenzend aan het onderzoeksgebied gebruikten om dezelfde reden daarvoor hooischuren Deze 

bijzonder arbeidsintensieve methode, die overigens in het onderzoeksgebied niet lang wordt 

toegepast, is volgens Linkola (1972a 181) overgenomen van Finse rendierbezitters in Peltovuoma, 

Karesuvanto en Palojoensuu 

Bezit van rundvee, schapen en geiten 

Eveneens van tijdelijke aard is het bezit van koeien, geiten en schapen bij enkele rendiertelers, 

verspreid over het onderzoeksgebied De verzorging van enkele stuks rundvee (1 a 2 koeien, enkele 
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schapen en geiten) beperkt zich uitsluitend tot de zomermaanden Voor de rest van het jaar laten de 

rendiertelers hun vee verzorgen door Finse en Zweedse sedentaire bewoners 

Voorwaarde voor het houden van vee is een tamelijk sedentaire leefwijze op de zomerweiden zoals 

dat in het begin van de jaren dertig voor een aantal rendiertelershuishoudingen ook het geval is 

geweest 

Het is bekend dat in de periode dat Saamen uit Enontekio met hun rendierkuddes nog naar de 

Noorse kust trokken, enkele rendiertelende families hun koeien, schapen en geiten houden in de 

herfst vóór de trek naar de woudzone bij de kustbewoners achterlieten 

Volgens Linkola (1972a 187) is deze nevenactiviteit, waar hoofdzakelijk vrouwen zich mee belasten, 

ontstaan uit individuele behoeften en belangstelling om te experimenteren Een factor, die hierbij 

volgens hem zeker een rol heeft gespeeld, is de omstandigheid dat verschillende echtgenotes van 

rendiertelende Saamen van Finse afkomst zijn (" moeder is van geboorte sedentaire bewoner") en dus al 

gewend waren om met vee om te gaan 
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HOOFDSTUK 6. RENDIERTELERSGROEP (Fins: lapinkylä, porokyiä; 

Saamisch: sii'dâ) 

In dit hoofdstuk zal de eigen organisatorische inrichting van de rendiertelende Saamen -su'dâ -

worden behandeld Moderne onderzoekers (Pehrson 1957, Whitaker 1955, Posno 1975, Menot 

1980, Carpelan 1963) omschrijven de Saamische su'dâ als een werkeenheid met een familiale kern 

De sn'dâ-organisatie zoals deze nog tegenwoordig bestaat, is traditioneel nauw verbonden met de 

Saamen cultuur (Solem 1970 184, Gjessing 1947 50) Uit verschillende onderzoekingen blijkt dat 

de su'dâ veel ouder is dan het rendiernomadisme en verbonden moet zijn geweest met een sub-

arctische jacht- en visvangstcultuur (Gjessing 1954 32, 1960 7-9, Manker 1953, Nesheim 1951 296, 

Vilkuna 1971 238) 

Voor de rendiertelende Saamen is de su'dâ het belangrijkste samenwerkingsverband buiten het gezin 

De enige organisatievorm boven dat van de su'dâ in het onderzoeksgebied is het rendierteeltdistnct 

(Fins paliskunta) In het volgende hoofdstuk zal het functioneren van het Finse rendierteeltdistnct 

worden beschreven alsmede haar betekenis voor de Saamische su'dâ 

In het eerste deel van dit hoofdstuk, dat ik heb genoemd - algemene beschouwingen over de 

Saamische su'dâ- besteed ik aandacht aan de definiëring van het begrip su'dâ en aan een aantal 

aspecten o a verwantschap, leiderschap, interne en externe verhoudingen van de su'dâ bij de 

rendiertelende Saamen In het tweede deel beschrijf ik de ontwikkeling en samenstelling van de vijf 

Saamische rendiertelersgroepen in het onderzoeksgebied 

A. ALGEMENE BESCHOUWINGEN OVER DE SAAMISCHE SII'DA 

Omschrijving van het begrip sii'dâ 

Afhankelijk van de geografische plaats in het Saamische cultuurgebied treffen we het woord su'dâ 

(Noord-Saamisch) aan in verschillende aanvaarde spellingen sit (Oost-Saamisch), sita (Centraal- en 

Lulea Saamisch) en site (Zuid-Saamisch) 

Volgens de Finse filoloog Itkonen (1980 20) stamt het woord su'dâ uit de oer-Saamische taalperiode 

(1000 ν C h r - 9 0 0 n C h r ) 

Het is bekend dat in de periode van de jacht- en visvangstcultuur samenwerking bij de jacht en 

visvangst leidt tot de vorming van lokale groepen bestaande uit 10 tot 30 gezinnen (Tegengren 
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1952 33 ev ) Voor hun bestaansactiviteiten verplaatsen de gezinnen zich tussen verschillende 

nederzettingen, afhankelijk van het seizoen De winternederzetting (Saamisch dal've sii'dâ, talw'sit, 

talvatis, Fins talvikyla) is voor hen de meest permanente woonplaats (Vilkuna 1971 201) 

Hier komen alle gezinnen bij elkaar om gemeenschappelijke jacht- of visvangstactiviteiten te 

ondernemen Het is niemand toegestaan alleen te gaan jagen, de jachtbuit wordt gemeenschappelijk 

gedeeld (Solem 1970 74-93, Lowie 1945 451) De rest van het jaar brengt ieder gezin of 

verwantengroep door op het "eigen" gebied (Schefferus 1979 46-47) In Zweedse staatsdocumenten 

worden deze gebieden onder verschillende namen aangeduid erfland ("arveland"), 

Saamenbelastingland ("lappskatteland"), belastingland ("skatteland"), Saamenland ("lappeland") 

(Korpijaakko 1989 86) 

18. Kaart van de Saamendorpen in Enontekio omstreeks 1600-1700 

In de winternederzetting vinden ook andere gemeenschappelijke activiteiten plaats, die te maken 

hebben met het intern functioneren van de sn'da er wordt eigen recht gesproken, er vinden 

religieuze bijeenkomsten plaats en er worden familiale festiviteiten gevierd e d Ook buitenstaanders 

als kooplieden, wetsdienaren, geestelijken en belastingambtenaren bezoeken de winternederzetting 

onder gezin wordr hier verstaan een bijeenwonende groep die doorgaans bestaat uit een echtpaat en (een deel van) hun 

kinderen 
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19. Kaart van het Saamendorp Rounala omstreeks midden 18e eeuw 

_ vuoi*** 
*tO\_TTAiVUO»-\Ai 

» ' Л Ч ' 

^ « « А ^ , 

"S _ — - : staatsgrens 

grensstenen 

grens van Saamendorp bron Korpijaakko 19 7 

De locatie van de winternederzetting wordt hoofdzakelijk bepaald door de mogelijkheden voor 

visvangst en de jacht op wilde rendieren alsmede het hebben van goede verbindingen (bij voorkeur 

langs waterwegen) Raken de natuurlijke hulpbronnen in de omgeving van de winternederzetting 
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uitgeput, dan kiest men voor een andere locatie De periode tussen zo'n verplaatsing bedraagt 

minstens enkele tientallen jaren (Carpelan 1992 34-35) 

ledere sii'dâ beschikt over een groot gebied (in het binnenland veelal een bepaald stroomgebied van 

een rivier omvattend) met vaste grenzen, die in het landschap zijn aangegeven (Korpi)aakko 

1989 211 216) De verschillende gezinnen en verwantengroepen regelen onderling het 

vruchtgebruik - "the right of immemorial usage" - van het su'dâ-gebied (Hyvonen βί Korpijaakko 

1979 115) Twisten en geschillen worden door schikkingen en officiële rechtspraak beslecht De 

inning van belastingen ten behoeve van de Staat en anderen geschiedt collectief (Vorren Sc Manker 

& 1957 175, Korpijaakko 1987a 109-125, 1987 b 84-92) 

De su'dâ vormt uitdrukkelijk geen gesloten gemeenschap nieuwe leden van buiten kunnen tot de 

su'dâ toetreden - ook kolonisten (Hyvarinen 1978 35) Het lidmaatschap van de sn'dâ is in feite 

verbonden met de gemeenschappelijke exploitatie van het gebied 

We kunnen op basis van bestaande beschrijvingen concluderen dat in de Saamische jacht- en 

visvangstcultuur de term sn'dâ betrekking heeft op zowel het territoir, de natuurlijke hulpbronnen 

als de mensen, die daarvan deel uitmaken (Tanner 1929 86) 

Met de overgang naar het rendiernomadisme verliest de su'dâ min of meer zijn betekenis als 

regionale eenheid van seizoensgebonden samenwerking en samen wonen (Delaporte 1972 288-289) 

Volgens Hultbladt (1968 73) brengt de ontwikkeling van het rendiernomadisme een sterke 

individualisering van de traditionele Saamische gemeenschap met zich mee Het verblijf in de 

winternederzetting wordt korter en beperkt zich tot strikt noodzakelijke activiteiten als contacten 

met kooplieden, kerkbezoek, belastingbetalingen rechtszittingen (Korpijaakko 1989 140) 

Het su'dâ-gebied, dat zich oorspronkelijk over een grote oppervlakte uitstrekt, krijgt nu veel meer 

een smalle, langgerekte vorm, die te maken heeft met de migraueroutes van de rendieren 

Voor een effectieve exploitatie van het weidegebied is het noodzakelijk dat de rendiertelersgroepen 

zich verspreiden en een eigen migratiepatroon volgen (Ingold 1978 152) Ook binnen de 

rendiertelersgroep vindt er naar gelang de wisseling van de jaarseizoenen een hergroepering van 

gezinnen plaats 

In de 17e eeuw krijgt onder invloed van her Zweedse bestuur de locatie van de belangrijkste Saamische 

winternederzettingen mer de bouw van een kerk en de verlening van jaarmarktrechten een permanent karakter 

Nesheim (1951 292 302) komt bij zijn erymologisch onderzoek van het woord su dà tot de conclusie dat de 

oorspronkelijke betekenis moet zijn geweest jachtterrein van een groeft De su da vertoont volgens hem etymologische 

gelijkenis met het Finse woord hmi heilig bos gevaatlijk bos waar geesten wonen 
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'constantly changing conditions may be said to require frequent individual and social adjustment 

and readjustment" 

(Pehrson 1957 14) 

In tegenstelling tot de sii'dâ uit de jacht- en visvangstcultuur, waar in de wintermaanden sprake was 

van een concentratie van de verschillende gezinnen, splitst in het rendiernomadisme de sn'dâ ofwel 

de rendiertelersgroep zich juist op in kleinere eenheden De kleinste eenheid bestaat uit 2 à 3 

gezinnen en soms zelfs uit een gezin, afhankelijk van de grootte van de rendierkudde (1500-2000 

rendieren) In de zomer zijn de rendiertelersgroepen het grootst in omvang 5 à 6 gezinnen 

In recente omschrijvingen van de Saamische sn'dâ wordt steeds een nauwe relatie gelegd met het 

rendiernomadisme In het gezaghebbende woordenboek van de Saamische taal wordt onder het 

begrip sn'dâ verstaan zowel het tentenkamp (de kampplaats met de tenten), de mensen en de 

rendierkudde, soms ook alleen de kudde (Nielsen 1934) 

De Zweedse etnograaf Manker definieert de Saamische sn'dâ als volgt 

"su 'da is a normalized form of the lapptsh term for the group, a group of families who migrate 

together, have their reindeer in a common herd and their dwellings in the samepbce " 

(Manker 1953 13) 

Volgens deze omschrijving bestaat de nomadische tendiertelersgroep of sn'dâ uit een aantal 

gezinnen, die meestal verwant met elkaar zijn Bij hen kunnen zich ook anderen, bijvoorbeeld 

voormalige knechten, aansluiten Hoewel de rendiertelers van éen sn'dâ gezamehjk de rendierkudde 

hoeden, blijven hun rendieren individueel bezit 

'c 'est un groupe de familles élémentaires qui reunissent leurs rennes en un seul grand troupeau sur 

des pâturages utilises en commun La repartition des tâches de surveillance est organisée 

collectivement, tandis que la possesion des rennes reste strictement individuele " 

(Delaporte 1973 14) 

Verschillende onderzoekers (Pehrson 1957, Whitaker 1955, Carpelan 1963, Posno 1975, Menot 

1980) leggen in hun onderzoekingen van de Saamische rendiertelersgroep de nadruk op de sn'dâ als 

verwantengroep en als economisch samenwerkingsverband, waarbinnen de familiale basis als 

voornaamste kenmerk wordt beschouwd Posno en Meriot verwoorden dit aldus 
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"La su 'dâ est actuellement un essai de groupement familial en vue d'un travail de coopération dans 

l'élevage du renne" 

(Menot 1975 205) 

"la suda с est L· communauté, с est l'ensemble des relations depárente et des rapports sociaux lies a 

la production" 

(Posno 1975 205) 

Antropologische en etnografische beschrijvingen hebben lange tijd het wetenschappelijk beeld van de 

Saamische su'dâ bepaald Rechtshistorische onderzoekingen van o a Korpijaakko (1989) en 

Hyvannen (1978) hebben ontegenzeggelijk hieraan nieuwe gezichtspunten toegevoegd met name 

wat betreft de bestuurlijke bevoegdheden en juridische status van de suda Hyvonen & Korpijaakko 

geven ons, samengevat, de navolgende rechtshistorische beschrijving 

"Lappish taxes were assigned to the Lappish vilUge as a whole and settlers, too, participated m their 

payment In the same way the boundary with another viUage was fixed as a whole From these 

individual characteristics the status of the Lappish vtlUge according to the Uw of real estate seems to 

be a strong one and it clearly remained so in the first half of the 18th century " (-) " The Lappish 

sijd or the Lappish village was in the old days both a private-law and admimstrative-Uw regional 

unit 

(Korpijaakko 1979 119,125) 

Verwantschap 

In het dagelijks leven van de rendiertelende Saame neemt verwantschap een belangrijke plaats in 

(Solem 1970 144, Tun & Tun 1920 235) 

De sociale structuur van de rendiertelersgroep steunt op een veelheid aan relaties van bloed- en 

aanverwantschap 

"on a practical level family ties are the natural backbone of herding ties" 

(Beach 1981 109) 

Saamische verwantschapstermen vertonen volgens Whitaker (1955 125, 1980 230-243) gelijkenis 

met het Fins-Oegrische verwantschapssysteem vanwege o a de sociale classificering in 

leeftijdsgroepen In de Noord-Saamische verwantsschapsterminologie, die in het onderzoeksgebied 
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wordt gebruikt, bestaat een duidelijk onderscheid tussen bloedverwanten (Saamisch sokkät, 

enkelvoud fuol'ke) en aanverwanten (Saamisch dâkkân-sokkât) 

Volgens Falkenberg (1953), die onderzoek heeft gedaan bij Saamen in het midden van Noorwegen, 

zou het Saamische verwantschapssysteem gebaseerd zijn op een gevoel van solidariteit binnen de 

rendiertelersgroep meer dan op bloedverwantschap In dat opzicht zou het Saamische 

verwantschapssysteem een rationalisatie zijn van het toch algemeen erkende gemeenschappelijk 

gevoel van verbondenheid met een bepaald gebied, aldus Frankenberg 

Paine (1970 64), goed bekend met de Saamische rendierteelt in het Noorse Finnmark, meent 

daarentegen dat de individuele rendierteler zowel bloedverwantschap als aanverwantschap gebruikt 

om een groot aantal relaties aan te gaan waarop hij eventueel een beroep kan doen Het classificatoire 

bilaterale verwantschapssysteem verschaft hem hiervoor ruime mogelijkheden Het belang van 

partners is in de rendierteelt namelijk erg groot Ook de Amerikaanse sociaal-antropoloog Pehrson, 

die in de jaren vijftig onderzoek verrichtte in het aan Enontekio grenzende Konkama gebied, komt 

tot dezelfde constatering 

Uppish society has seized on the idea of bilateralism and used it at every crucial point tn its 

structuring of social reUtionshtp " 

(Pehrson 1957 107) 

Het bilaterale aspect komt niet alleen tot uitdrukking in de verwantschapsterminologie maar ook in 

regels van overdracht en huwelijksvesriging (Pehrson 1957, Goodenough 1964) In de 

antropologische literatuur (Pehrson 1957, Whitaker 1978, Ingold 1980, Mommersteeg 1982) wordt 

aan de bilateraliteit van het verwantschapssysteem een belangrijke adaptieve betekenis toegekend 

Pehrson (1957 97) benadrukt dat dit bilatéralisme in een veeleisend klimaat en omgeving de 

betrokkenen grotere flexibiliteit en dus ook ecologische voordelen biedt Ingold (1980) is van 

mening dat de Saamen en ook andere rendiertelende volken zich onderscheiden door een combinatie 

van een bilaterale wijze van bezitsoverdracht en een bilaterale verwantschapsterminologie De 

redenen voor deze combinatie liggen volgens hem eerder in de "roofdierachtige" exploitatie van de 

rendierkuddes dan in de onstabiele omgeving 

Μ ι terecht stelt Zorgdrager (1989 39) in haar dissertatie over de rendiertelende Saamen in 

Kautokeino dat het bilaterale verwantschapssysteem de wijde kring van mensen die tot verwanten 

werden gerekend, en het peetouderschap de su da in staat stelden zich gemakkelijk aan te passen aan 

bilaterale verwantschap = systeem waarbij op gelijke wijze verwanten van vaders als moederszijde op gelijke wijze als 

verwanten gezien worden 
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veranderingen in het rendierbestand of de interne verhoudingen. Ook het feit dat jongeren als 

knecht of dienstmeid tijdelijk bij een andere sii'dâ werkten, vergrootte het netwerk van relaties. 

In de Saamische rendiertelersgemeenschap erft de vrouw op gelijke wijze als de man, terwijl de 

vestiging van huwelijkspartners geen strikte regels van uxorilocaliteit of virilocaliteit kent, maar veel 

meer afhankelijk is van factoren als de ecologische situatie, het eigen rendierbezit, de status van de 

ouders of het eigen geslacht, de behoefte aan arbeidskrachten, de leeftijd en de demografische 

situatie. De keuze bij welke sii'dâ het jonge paar zich gaat vestigen is niet altijd een keuze voor het 

leven. De omstandigheden kunnen veranderen, hetgeen de overstap naar een andere sii'dâ verklaart. 

Het is opvallend dat in het onderzoeksgebied bij de overgang naar een andere rendiertelersgroep 

personen van één geslacht betrekkelijk vaak deze overstap wagen, bijvoorbeeld twee broers of broer 

en zus. Ongetwijfeld hangt dit samen met de algemene wens het rendierbezit en de werkeenheid bij 

voorkeur niet te splitsen. 

Rendieren laten zich namelijk niet gemakkelijk verplaatsen naar een nieuw weidegebied. Indien dit 

toch gebeurt, dan vraagt dat de eerstvolgende jaren veel inzet van de rendierbezitter om te 

verhinderen dat zijn rendieren terugkeren naar het oude weidegebied. De aanwezigheid van broers 

en zwagers bij een eventuele verandering van rendiertelersgroep biedt bovendien een vorm van 

bescherming en zekerheid binnen de nieuwe groep. Dit geldt vooral voor mannen. Vrouwen kunnen 

blijkbaar veel gemakkelijker hun rendiertelersgroep verlaten zonder medeneming van andere 

familieleden. 

Huwelijken worden veelal gesloten met leden van nabijgelegen rendiertelersgroepen, waarbij het 

vaak voorkomt dat twee rendiertelersgroepen elkaar over een wat langere periode huwelijkspartners 

leveren. Op deze wijze worden bestaande betrekkingen nauwer aangehaald, wordt het evenwicht in 

aantallen rendieren niet bovenmatig verstoord en het patroon van weidegebruik en migraties veilig 

gesteld. De rendiertelersgroep is niet exogaam. Het komt in enkele gevallen voor dat leden van 

dezelfde rendiertelersgroep elkaar huwen. In het onderzoeksgebied blijkt een huwelijk tussen neven 

en nichten veelvuldig voor te komen (Linkola 1972a; Pirttimaki 1991:157-167). 

Voor een goed inzicht in de interne structuur en de wijzigingen in de samenstelling van de 

rendiertelersgroepen verdient het aanbeveling om kennis te nemen van de verwantschapsrelaties 

tussen de rendiertelers in een bepaald gebied (bijvoorbeeld binnen één rendierteeltdistrict). In het 

vinlokaal = patroon van huwehjksvestiging waarbij een vrouw zich bij het huwelijk vestigt bu haar man 

en zijn familie. 

uxonlocaal = patroon van huwehjksvestiging waarbij de man zich bij de familiegroep van de vrouw 

aansluit 
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tweede deel van dit hoofdstuk zijn van elk van de rendiertclersgroepen de verwantschapsrelaties 

visueel weergegeven 

Al eerder is aangegeven dat de rendieren individueel bezit zi)n Ieder gezinslid bezit een eigen 

rendieroormerk (een combinatie van sneden en inkepingen aangebracht in de oren van het 

rendierkalf). dat in de meeste gevallen in lineaire lijn een geringe afwijking vertoont van het 

familiepatroon Het recht op het gebruik van een bepaald rendieroormerk is erfelijk Het nieuwe 

rendieroormerk, dat aan kinderen wordt gegeven, is meestal afgeleid van het rendieroormerk van de 

vader of van de moeder met daaraan toegevoegd een extra snede of inkeping Ook komt het voor dat 

het nieuwe rendieroormerk een combinatie is van het rendieroormerk van de beide ouders Elk van 

de oren volgt dan het merkpatroon van hetzij de vader hetzij de moeder (zie fig 20 rendieroormerk 

aanduiding binnen een rendiertelersgezin) Het rendieroormerk van de familie volgt het familielid / 

de bezitter, ook bij huwelijk en overstap naar een andere rendiertelersgroep of rendierteeltdistnct 

(Nakkalajarvi 1995 28-33) 

20. Overzicht van rendieroormerk aanduidingen binnen het rendiertelersgezin Magga (18e-

19e eeuw) 

vader „__ƒ I —^.«^ _ ^/Τ~ ι~'Χ_^ moeder 

linkeroor rechteroor 

ζ = zoon 
d = dochter 

Gezien de kwetsbare positie van de individuele rendierteler wordt veel waarde gehecht aan loyaliteit 

jegens de verwanten BIJ afwezigheid van de rendierbezitter merken zijn / haar verwanten (en 
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kennissen) de rendierkalveren en treden zi) in vele gevallen op om zijn belangen of die van de familie 

te verdedigen 

Een vertrouwensrelatie is voor rendiertelers erg belangrijk Er vindt immers een aanzienlijke 

kapitaalinvestering plaats door leden van het gezin, dat tegelijkertijd ook een werkeenheid vormt 

Het gezin blijft ook na het volwassen worden van zijn leden nog vrij lang voortbestaan. 

De rendiertelersgroep is geen traditionele afstammingsgroep, omdat de leden niet noodzakelijk met 

elkaar verwant hoeven te zijn Wel heeft iedere rendiertelersgroep één of meerdere kerngeslachtcn, 

waarvan opeenvolgende generaties met rendierkuddes gezamenlijk of individueel in het zelfde 

weidegebied hebben rondgetrokken Niettegenstaande de "gemengde" samenstelling van de 

rendiertelersgroep worden vele groepen aangeduid met de naam van het kerngeslacht dan wel van de 

stichter van de rendiertelersgroep. 

Wanneer in de na-oorlogse periode het sedentansatieproces van de rendiertelendc Saamen wordt 

afgesloten en de rendicrteelt in toenemende mate binnen de invloedssfeer van de nationale markt

economie komt, krijgen de meeste rendiertelersgroepen veel vaker een geografische aanduiding met 

verwijzing naar o a de permanente woonplaats van de rendiertelers 

Het sedentansatieproces heeft bovendien tot gevolg dat de rendiertelersgroep veel minder dan 

vroeger een sociale identificatie-functie vervult en langzamerhand een "gewone" productiegroep is 

geworden 

Leiderschap 

Iedere sii'dâ kent traditioneel een leider, een sii'dâ-ised Zijn leiderschap beperkt zich voornamelijk 

tot rendierteeltzaken zoals de keuze en het gebruik van de weiden, het tijdstip van migraties, van het 

verzamelen en opdelen van rendierkuddes en de zorg voor externe relaties met de omliggende 

rendiertelersgroepen, de lokale bevolking en bestuursambtenaren. 

" the su'dâ-ised и the kader of a socio-economic group whose members are untied by ktnship and 

who live in proximity to each other m order to pursue a common economic goal the maintenance 

and propagation of the herd It is the herding leader who co-ordinates activities toward this goal 

Essentially an economic co-ordinator, the herding leader's authority is confined primarily to the 

economic sphere " 

(Pherson 1954a 1077) 

De positie van de leider van een rendiertelersgroep is het resultaat van een proces van sociale 

instemming en stilzwijgende consensus (Posno 1975 295) 
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De su'dâ-leider is in de eerste plaats een deskundig en energiek rendierteler, die over veel rendieren 

beschikt Daarnaast moet hij in staat zijn om arbeidskrachten om zich heen te mobiliseren, die hem 

in zijn beslissingen steunen In de meeste gevallen houdt dit in dat hij over een uitgebreide 

verwantengroep beschikt (Lowie 1945 452, Manker 1953 16, Whitaker 1955 56-64, Delaportc 

1972 296-297) 

Pehrson schrijft in zijn artikel over de leiders van rendiertelersgroepen in Zweeds Lapland het 

navolgende 

"the Lapp leader is characterized by maturity rather than seniority and secondly the principle of 

sibling solidarity is pervasive in selecting the Lapp leader" 

(Pherson 1954a 1078) 

Zoals eerder aangegeven, moet de leider bovenal een bekwaam rendierteler zijn Het bezit van een 

grote kudde biedt hem een goede uitgangspositie bij de opvolging van het leiderschap, ondanks de 

wankele basis van het rendierbezit in het algemeen Natuurlijke schommelingen in het rendierbezit 

kunnen voor de rendierteler als ernstige sociale consequentie inhouden snelle verrijking dan wel nog 

snellere verarming 

Goodenough (1962 11) komt, op grond van de eisen die gesteld worden aan de su'dâ-leider, tot de 

conclusie, mijns inziens terecht, dat het in de praktijk onmogelijk zal zijn om de opvolging van het 

leiderschap bij rendiertelende Saamen consistent langs een verwantschappelijke lijn te laten 

plaatsvinden 

Uit het onderzoeksgebied zijn een aantal voorbeelden bekend waarin de su'dâ-leider afkomstig is uit 

een andere familiegroep dan zijn voorganger Ook voormalige rendierteeltknechten van Finse 

afkomst kwamen in aanmerking voor het leiderschap of vormden zelf een eigen rendiertelersgroep 

zoals is gebeurd in geval van twee rendiertelersgroepen 

De sociaal-antropoloog Svensson, die eind jaren zeventig een dissertatie schreef over 

politiseringsprocessen bij rendiertelende Saamen in de Zweedse gemeenten Kiruna en Karesuando, 

geeft een samenvatting van de eigenschappen, waarover een su'dâ-leider moet beschikken 

"The su 'dâ-ised must first and foremost be a skillful and industrious reindeer keeper, and he must 

own many reindeer But he does not have to own the largest family herd of the group These two 

factors often coincide among the Samts It is not, as a rule possible to own many reindeer if one is 

not skillful and industrious in the work of tending them Further- the ised should be able to 

mobilize many people for work (-) This means that he ought to have many close rektives who will 

support his decisions Brothers and several adult sons are considered to be a great asset, but less close 
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reUttves may abo serve, as pointed out above Persons, who not possess these social resources will 

never become tsed ' 

(Svcnsson 1976 75-76) 

De rendiertelers verwachten van hun leider dat hij zijn eigen belangen ondergeschikt maakt aan die 

van de rendiertelersgroep en dat hij vooral een hoge mate van zelfdiscipline heeft, bijvoorbeeld bij 

het gebruik van alcohol (Menot 1975, I 222) 

Van vroegere su'da-leiders is bekend dat ZIJ nogal autoritair hun gezag lieten gelden als het ging om 

rendierteeltzaken (Solem 1970, Lowie 1945 452, Whitaker 1955) In sommige gevallen reikte hun 

gezag zelfs verder, bijvoorbeeld bij selectie van huwelijkspartners 

"in practice ised's decisions were frequently not communicated to the other members of the su'da 

Nor were the su 'dâ-ised 's decisions ever questioned, for he was looked upon as being the most 

knowledgeable and wisest of the reindeer keepers (-) Consultations between the ised and the other 

members of the group would occasionally take place - today this is common practice ' 

(Svensson 1976 77) 

Ook in het onderzoeksgebied zijn er leiders van rendiertelersgroepen geweest, die zelfs buiten hun 

eigen rendiertelersgroep, veel gezag hadden Inwoners van Enontekio spreken nog altijd over enkele 

leiders uit de periode van voor de Tweede Wereldoorlog in termen van rendierkoningen (Fins 

porokuningas) of rendiermagnaten (Fins pororurmnas) Toen in de jaren vijftig en zestig enige van 

deze "patriarchale" leiders overleden, werd al vrij snel de opvatting binnen de rendiertelersgroep 

gehoord dat iedereen binnen de rendiertelersgroep gelijkwaardig was (vgl Paine 1970 54, 65) 

Tegenwoordig vindt binnen de rendiertelersgroep de besluitvorming in zorgvuldig overleg met alle 

rendierbezitters plaats, veelal op informele wijze Besluiten worden niet anders genomen dan op basis 

van gelijkheid en unanimiteit Niet te ontkennen valt dat naar de mening van rendierbezitters met 

veel rendieren in het algemeen goed wordt geluisterd en dat met hun opvattingen in het 

besluitvormingsproces rekening wordt gehouden 

Samenwerking 

De onderlinge relaties binnen de rendiertelersgroep kenmerken zich idealiter door wederzijds 

vertrouwen en onderlinge afhankelijkheid Rendiertelers die regelmatig met elkaar samenwerken of 

vaste partners zijn, noemen elkaar in het Saamisch guoibmi (meervoud guoimit) Deze aanduiding 

wordt ook gebruikt in de betekenis van 'lid van de sii'dâ', in dat geval noemen zij elkaar ook wel 
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sii'dâ-guoibmi Buiten de werksfeer gebruikt men veelal de term olmmai (meervoud olbmât), wat 

vriend en/of vertrouweling betekent 

In principe nemen alle volwassen mannen in de rendiertelersgroep deel аал het hoeden van de 

rendierkudde Ook vrouwen zijn hierbij betrokken Hun aantal is echter gering 

Voor het hoeden van rendieren en het uitvoeren van migraaes is samenwerking essentieel 

De samenwerkingsverbanden, die in de winterperiode worden gesloten (de rendiertelersgroep splitst 

zich dan op in kleinere eenheden) vloeien niet noodzakelijkerwijs voort uit bepaalde verwantschaps

relaties, maar hebben veel meer te maken met het streven naar profijtelijke rendierteelt binnen een 

ecologisch verantwoord kader In termen van de "rendierteeltdnehoek" geformuleerd, zoeken 

rendiertelers voortdurend naar een evenredige verhouding tussen de drie variabele factoren t w 

rendierbezit, arbeidspotentieel en weiden (Paine 1970 56, Ruong 1964 45-46) 

Deze flexibele relatie tussen verwantschap en samenwerkingsverband komen we ook bij andere sub-

arctische nomadische jagersgroepen tegen De beschrijving van Riddingtonover de samenwerking 

onder Beaver Indianen is naar mijn mening goed van toepassing op rendiertelende Saarnen 

' the freedom to form strategic groups necessitates a flexible social matrix offering multiple channeL· 

to association rather than a set of prescriptive rules that limit choice, yet such freedom of choice does 

not preclude structural rules that clarify the context in which choices are made" 

(Riddington 1968 4) 

Ongeacht de verschillen in rendierbezit, leeftijd en positie binnen het gezin gaan rendiertelers als 

gelijken met elkaar om Iedere rendierteler heeft bij het toezicht op en de verzorging van de 

rendieren dezelfde rechten en plichten De rendiertelersgroep verwacht van de individuele 

rendierteler dat hij voldoende zelfstandigheid toont en dat hij tezelfdertijd zich terdege bewust is van 

de onderlinge afhankelijkheid Het in de meeste gevallen ad-hoc karakter van beslissingen in de 

rendierteelt verdraagt zich niet of nauwelijks met het bestaan van een hierarchische structuur of 

bureaucratische regelingen Macht wordt in vertrouwen gedelegeerd In her terrein is de rendierteler 

op basis van zijn kennis en ervaring gemachtigd om beslissingen over de rendierkudde te nemen, die 

vergaande consequenties kunnen inhouden voor de andere rendierbezitters Hierbij gaat het 

uitsluitend om zaken die het "welzijn' (vergi Paine's begrip "herding") van de rendierkudde 

betreffen 

Voor activiteiten, die betrekking hebben op de samenstelling en omvang van het eigen rendierbezit 

en het profijt daarvan zoals het merken van de rendierkalveren en de selectie van rendieren die 

geslacht, getemd of gecastreerd moeten worden, is de rendierteler persoonlijk verantwoordelijk In 

deze beslissingen is hij volkomen autonoom (vergi Paine 's begrip "husbandry") 
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Ten aanzien van beide activiteiten - "herding" en "husbandry" - za] de rendierteler goed voor ogen 

moeten houden dat zijn rendierbezit, de beschikbare mankracht en de omvang van het weidegebied 

binnen de rendiertelersgroep in redelijke verhouding tot elkaar staan. Ingeval deze balans om welke 

reden dan ook verstoord raakt, dreigt voor de individuele rendierteler en indirect ook voor de 

rendiertelersgroep het gevaar een deel van het rendierbezit te verliezen o. a. door sterfte of afdwalen 

van rendieren. 

Eerder is al gewezen op het feit dat rendiertelers als gelijken met elkaar omgaan. In dit verband lijkt 

het mij belangrijk te vermelden dat rendiertelende Saamen over het algemeen een sterk ontwikkeld 

gevoel hebben voor individualiteit en gelijkheid. Zij willen zich niet teveel binden door wederzijdse 

verplichtingen die het eigen handelen zouden kunnen beperken, terwijl men ondanks de soms grote 

verschillen in rendierbezit voortdurend streeft naar naar egaliteit. 

Respect voor de soevereine sfeer van het individu is onder Saamen een hoog gewaardeerde 

gedragsnorm (Pelto 1962) 

Zo was in de periode van het rendiernomadisme in de 18e en 19e eeuw het geproduceerde overschot 

niet of nauwelijks van invloed op het consumptiepatroon van de rendierteler. Er zijn verhalen uit die 

tijd bekend van bezitters van vele duizenden rendieren die zich in hun gedrag en levensstijl 

nauwelijks onderscheidden van degenen met een rendierbezit van slechts enkele tientallen rendieren 

(Paine 1970: 55). In de studies van Ingold (1976:38) en Gjessing (1954:57) worden eveneens 

voorbeelden aangehaald van rijke rendiertelers die in hun omgeving opvielen door hun vertoon van 

uiterlijke armoede. 

De na-oorlogse ontwikkelingen zoals de markteconomische oriëntatie en de commercialisering van 

de rendierteelt, de ruime toepassing van de technologie en de huisvesting in moderne 

rendierteelthoeven hebben evenwel geleid tot verdere individualisering. 

De verschillen in consumptiepatroon van individuele rendiertelersgezinnen zijn nu duidelijk 

waarneembaar. Als uiterlijke tekenen van rijkdom binnen de rendiertelersgemeenschap worden 

beschouwd: kleding (o. a. witte rendierpelsmantel), sieraden (gouden), het bezit van ongetemde 

gecastreerde rendieren en witte rendieren binnen de eigen rendierkudde. Ook her bezit van 

gemotoriseerde (sneeuwscooter, terreinwagens) en elektronische (telefoons) hulpmiddelen staat bij 

rendiertelers in hoog aanzien. 

In toenemende mate lijkt de rendiertelersgroep tegenwoordig te worden beheerst door economische 

belangen van gezinnen en individuele rendierbezitters. De betekenis van verwantschapsrelaties voor 

de rendiertelers neemt geleidelijk af. Het zijn vooral ecologische omstandigheden die samenwerking 

noodzakelijk maken. 
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Voor een deel komt deze eis tot samenwerking tussen rendierbezitters ook voort uit het gedrag van 

het rendier zelf Het blijkt namelijk in de praktijk dat aan de omvang van de kudde grenzen zijn, 

waarbinnen rendieren door de individuele rendierteler nog zonder al te grote moeilijkheden gehoed 

kunnen worden Deze grenzen zijn niet nauwkeurig aan te geven, volgens ervaren rendiertelers ligt 

de beneden- en de bovengrens op 100 respectievelijk 3500 rendieren Overschrijding van deze 

aantallen houdt het risico in dat rendieren neigen tot afdwalen van de kudde of met langer een 

levensvatbare sociale eenheid vormen (Leeds 1965 96, Bogoras 1904-9 82-83, 676) 

Daarom is het voor kleine rendierbezitters gunstig hun kudde te laten samengaan met die van 

anderen Naar verhouding heeft een grote rendierkudde minder toezicht nodig dan een kleine 

rendierkudde Deze laatste vertoont veelal minder interne samenhang en is bovendien minder 

gemakkelijk voorspelbaar in haar bewegingen (Spooner 1973 9-15) 

Conflicten binnen de rendicrtelersgroep zijn vaak van korte duur en gaan in de meeste gevallen over 

de inzet en vaardigheid van de rendierteler, over het respect voor eikaars rendierbezit en over de 

toepassing van moderne werkwijzen in de rendierteelt 

Rendiertelers kunnen op verschillende manieren uitdrukking geven aan hun gevoelens van goed

en/of afkeuring Eén van de meest voorkomende uitingsvormen, die ik zelf heb kunnen observeren, 

is het zingen (Fins joikaaminen, Saamisch juoigat) in de openlucht van een melodie die slechts uit 

enkele tonen bestaat De tekst is vaak improviserend en wisselend (Arnberg et al 1969) Er bestaan 

ook joika melodieën zonder een echte tekst In zo'n geval gebruikt de zanger alleen vocalises als -11a, -

nana, en -lulu In het "joiken" drukt de Saame zijn verbondenheid uit met de wereld om hem heen -

de natuur, de dieren en zijn medemensen 

De goed- en afkeuring vindt haar uitdrukking in een summiere tekst, die meestal niets aan 

duidelijkheid te wensen over laat (Therman 1990 131-138, Paulaharju 1977a 104-114) 

Verder heeft de rendierteler altijd de mogelijkheid om zich van de gemeenschappelijke rendierkudde 

af te scheiden en zijn eigen kudde te hoeden ofwel zich bij een andere groep aan te sluiten Dit 

laatste gebeurt maar zelden De jaarcyclus van de rendierteelt biedt hem evenwel hiervoor een 

geschikte gelegenheid, bijvoorbeeld bij de opdeling in winterkuddes en het verzamelen van de 

rendieren in de herfst 

Een andere uitingsvorm van ontevredenheid of om afkeuring te laten blijken is rendierdiefstal Dit 

komt vaker voor dan gewoonlijk bekend wordt middels eventuele pohtieonderzoekingen 

Rendiertelers uit verschillende rendiertelersgroepen, vaak met aangrenzende weidegebieden, 

gebruiken rendierdiefstal bijvoorbeeld om aan de ander hun afkeuring over een bepaald weidegedrag 

kenbaar te maken (zie ook de paragraaf over de relaties met andere rendiertelersgroepen) 
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Rol van de vrouw 

Hoewel rcndierreelt hoofdzakelijk een bestaanswijze voor mannen is (het werk vraagt fysieke 

inspanning, kennis van de natuur en vaak impliceert het een langdurig verblijf in het veld), zijn 

vrouwen en mannen gelijkwaardige partners bij het hoeden van de rendieren en kunnen vrouwen 

zelfstandig beslissingen nemen. In het algemeen kan men zeggen dat in de Saamische samenleving de 

positie van de vrouw zeker niet ondergeschikt is aan die van de man 

Ten tijde van het rendiernomadisme was er grote behoefte aan arbeidskrachten. De flexibele 

arbeidsverdeling tussen man en vrouw kwam daarom goed uit Naast haar zorg voor de kinderen en 

het huishouden was de vrouw als rendierbezitter actief betrokken bij het hoeden en verzorgen van de 

rendierkuddes. Regelmatig nam zij deel aan het merken en melken van de rendieren en verleende zij 

assistentie bij het scheiden van de rendierkuddes in de herfst Beslissingen over het rendierbezit 

werden door man en vrouw in gezamelijk overleg genomen 

Voorzover er sprake was van een taakverdeling, was het slachten, castreren en doorgaans ook het 

temmen en het merken van de rendieren vooral mannenwerk Maar voor het melken en de 

kaasbereiding was de vrouw verantwoordelijk. 

Tijdens mijn veldonderzoekperiode heb ik kunnen vaststellen dat vrouwen bij deze zaken nog steeds 

een positie innemen, die op z'n minst gelijkwaardig is aan die van haar man. 

Pehrson (1956 85) merkt op dat de vrouw vaak een beslissende rol speelt bij de vervulling van het 

leiderschap van de rendiertelersgroep en ook zelf het leiderschap op zich kan nemen Dit laatste deed 

zich in het onderzoeksgebied in 1932 voor, toen na het overlijden van de leider van de 

rendiertelersgroep Labba de weduwe, tot aan haar dood, het leiderschap waarnam 

Een verklaring voor de betrokkenheid van de vrouw bij de rendierteeltactiviteiten is mede gelegen in 

de omstandigheid dat zij evenals haar echtgenoot rendieren bezit onder een eigen rendieroormerk. 

Ingeval van huwelijk is het gewoonte dat zij haar rendierbezit behoudt Bij overlijden erft zij 

gelijkelijk met de man 

In de na-oorlogse periode, waarin de uitoefening van de rendierteelt extensiever wordt, de moderne 

technologie haar intrede doet en de rendiertelers met hun gezin een permanente woonplaats kiezen, 

neemt de participatie van de vrouw aan de rendierteeltwerkzaamheden sterk af (Eikjok 1990) 

Ongeveer 2 3 % van de rendiertelers in het Finse rendierteeltgebied zijn vrouwen (Kemppainen Si 

Nicminen 1997 39) Zij heeft nu veel meer een ondersteunende en aanvullende taak (zie ook 

hoofdstuk 12) Op een enkele uitzondering na, is zij alleen nog aanwezig bij rendierscheidingen in 

de winter en/of vergezelt zij haar echtgenoot bij het merken van rendierkalveren. Soms 

vertegenwoordigt zij haar man bij de ledenvergaderingen van het rendierteeltdistnct. 
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Voor het overige richt de vrouw haar werkzaamheden op de verwerking van rendierproducten 

(bijvoorbeeld naaiwerk, looien van rendierhuiden en voedselbereiding) zowel voor de eigen 

huishouding als voor anderen o a voor de verkoop aan toeristen (Gaup Dunfjeld 1979 4) In dit 

opzicht verdient het bijzondere vermelding dat de meeste vrouwen zelfde kleding en rendicrtelers-

uitrusting zoals schoenen, tassen, handschoenen, pelsbroeken en -mantels, mutsen voor de 

gezinsleden vervaardigen 

Wel bezitten vrouwen nog altijd een aanzienlijk deel van de rendierkuddes in de 

rendierteeltdistncten Kasivarsi en Nakkala staat 3 1 % resp 26% van de getelde rendieren op naam 

van de vrouw Voor het Finse rendierteeltgebied ligt dat percentage veel lager 14% 

Relaties met andere rendiertelersgroepen / rendierdiefstal 

Niet alle samenwerking beperkt zich tot de eigen rendiertelersgroep In een groot aantal gevallen 

onderhouden rendiertelersgroepen in den regel goede werkrelaties met elkaar Tussen 

rendiertelersgroepen bestaan vaak afspraken om eikaars afgedwaalde rendieren op te vangen, tijdelijk 

in de eigen kudde op te nemen, te slachten ofwel terug te sturen Deze onderlinge relaties die zich 

kunnen uitstrekken tot zelfs over de grenzen van het rendierteeltdistrict heen, worden rai'de relatie 

genoemd (vergi Pehrson 1956 81-86) Zij komen tot stand op basis van verwantschap en / of 

vriendschap Men kiest bij voorkeur voor iemand met gelijke opvattingen over diverse zaken 

In een beperkt gebied met verschillende rendiertelersgroepen is voortdurend het risico van 

schendingen in het gebruik van het weidegebied aanwezig omdat dezelfde rendierteeltacnviteiten in 

een kort tijdsbestek plaatsvinden en er feitelijk permanent schaarste bestaat aan weiden (in het 

bijzonder aan winterweiden) Rendiertelers trachten zich tegen deze risico's in te dekken door ervoor 

te zorgen dat hun rendierkudde zich tijdig op strategische lokaties bevinden In het 

rendierteeltdistrict Kasivarsi heeft een aantal rendiertelersgroepen omheiningen langs het eigen 

weidegebied gebouwd Bij herhaaldelijke of incidentele schendingen beschikt de rendierteler over 

een beperkt aantal effectieve sanctiemogelijkheden t w vermenging van de rendierkuddes en 

verschillende vormen van rendierdiefstal Vermenging van rendierkuddes biedt, afgezien van de extra 

moeite en inspanning die het kost om de kuddes weer van elkaar te scheiden, de rendierteler een 

uitstekende gelegenheid een aantal "vreemde" rendieren in zijn eigen kudde op te nemen of tijdelijk 

af te zonderen om deze dan pas later zich toe te eigenen 

In het algemeen kan gesteld worden dat de rendiertelersgroep primair geleid wordt door de 

economische belangen van de verschillende gezinnen Binnen de rendiertelersgroep bestaat hierover 

algemene consensus De huishoudingen weten maar al te goed dat zij zich in hun contacten met 
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anderen, ook buiten de eigen rendiertelersgroep in feue in dezelfde ecologische concurrentiepositie 

bevinden. 

De Canadese antropoloog Paine wijst er in zijn studie over de Saamische rendiertelers in het Noorse 

Kautokeino op dat rendiertelers over het algemeen weinig alternatieven voor hun handelen hebben. 

Hun reacties dienen afhankelijk van de situatie verschillend te worden beoordeeld 

"the pastorahsts live by a system of multiple quid pro quo, in which there are few alternative courses 

of action but in which the same action is interpreted differently according to the particular manner 

and circumstances it is made " 

(Paine 1970 65) 

De grenzen van het weidegebied van een rendiertelersgroep liggen zelden vast Zij ontstaan door 

herhaald gebruik van de locatie door de eigen rendieren (= collectief gebruiksrecht) De onderlinge 

grenzen worden ook niet schriftelijk vastgelegd noch in het terrein aangegeven (slechts één 

rendiertelersgroep in het onderzoeksgebied heeft een groot deel van haar weidegebied uit eigen 

middelen omheind) Wel bestaan er mondelinge afspraken tussen rendiertelersgroepen over het 

gebruik van het tussenliggende grensgebied 

Vaak beschouwen zij dit als reserve weidegebied, waar naartoe kan worden uitgeweken ingeval van 

onvoorziene omstandigheden. Incidentele overschrijding van deze grenzen heeft normaliter geen 

directe gevolgen Echter herhaling van incidenten leidt onvermijdelijk tot sancties van de ander 

Rendiertelers zijn zich hiervan erg goed bewust en zorgen er dan ook voor dat hun rendierkuddes 

elkaar niet te dicht naderen Deze permanente vrees is overigens bijzonder effectief om het eigen 

weidegebied tegen "outsiders" te beschermen 

"the fear of reindeer rustling helps to maintain seperate pasture grounds in an area without fixed 

boundaries " 

(Pehrson 1957 105) 

Met verwijzing naar de in bovenstaande opmerking van Pehrson aangegeven functie van 

rendierdiefstal is de uitspraak van een van de oudere rendiertelers uit het onderzoeksgebied niet 

zonder betekenis 

"wanneer rendierdiefstal en roofdieren verdwijnen, zal ook de rendierteelt ten dode zijn 

opgeschreven " 

(Nils Tornensis) 
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Volgens sommige onderzoekers (Gjessing 1954; Unitola 1965; Beach 1981) vormt rendierdiefstal al 

heel lang een integrerend bestanddeel van de rendierteelteconomie. In de loop van de 19e eeuw 

lijkt het "lenen" van rendieren volgens Solem (1970:267) langzamerhand zelfs een 

geïnstitutionaliseerde vorm te hebben aangenomen. 

In het onderzoeksgebied varieert de omvang van rendierdiefstal nogal in tijd. Kerkheer Grape schrijft 

in 1804 al over het grote aantal rendierdiefstallen in zijn gemeente: "na dronkenschap zijn 

rendierdiefstallen hier een algemeen kwaad'. Van grootschalige diefstalpraktijken is pas werkelijk 

sprake in de tweede helft van de 19e eeuw (als gevolg van grenssluitingen en de toenemende 

commerciële betekenis van rendiervlees) en in de jaren zestig en zeventig van deze eeuw. De stijging 

van het aantal rendierdiefstallen in laatstgenoemde periode (men spreekt over gevallen waarbij het 

gaat om tientallen rendieren en in een enkel geval zelfs om honderden rendieren) heeft m. i. voor een 

belangrijk deel te maken met een aantal destabiliserende omstandigheden t. w. de slechter wordende 

betrekkingen tussen rendiertelende Saamen en sedentaire Finnen, de hoge investeringen in de 

mechanisatie van de rendierteelt en het samengaan van twee rendiertelersgroepen (Linkola 1972a; 

Mayra e. a 1974). Ook blijken in deze periode vele rendieren slachtoffer van individuele wraakacties 

(Fins: kosto) te zijn. Voor de Finse overheid was destijds deze ontwikkeling aanleiding om een 

speciale rendierpolitie-eenheid voor het hele rendierteeltgebied in te stellen met als standplaats het 

kerkdorp Hetta (Makinen 1990). 

Volgens mijn informanten zou het aantal rendieren in Enontekiö, dat jaarlijks op onwettige wijze 

van eigenaar verandert, zo'n 400 -500 bedragen (dit komt overeen met gemiddeld 2 à 3 % van het 

totaal aantal rendieren in één rendierteeltjaar). Slechts een gering aantal gevallen leidt tot een 

justitieel onderzoek en gerechtelijk vonnis (Muonion kihlakunnanoikeus 1950-1976). 

Vanuit het oogpunt van konfliktregeling binnen de Saamische rendierteelt wordt rendierdiefstal in 

verschillende vormen gehanteerd als mechanisme, gericht op het handhaven of herstellen van een 

zeker evenwicht (vergi. Irons 1965:393-414; Leeds 1965:109). 

Men geeft er de voorkeur om conflicten intern op te lossen zonder tussenkomst van derden. Wat 

volgens Scandinavische rechtsopvattingen beschouwd wordt als diefstal, ervaren rendiertelende 

Saamen dikwijls met als zodanig. 

Rendiertelende Saamen in Enontekio geven de voorkeur aan de term "lenen" boven die van "scelen". Onder hen is her 

gebruikelijk dar onder bepaalde omstandigheden ш het terrein (bijvoorbeeld ingeval van een incidenteel tekott aan 

voedsel) zonder voorafgaande toestemming van de rechtmatige rendierbczitter een vreemd rendier mag worden geslachr. 

Later wordt hierover met de rendierbezitrer contact opgenomen De huidige Finse rendierreeltwet verbiedt overigens 

deze handeling 
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Rendierdiefstal kan op verschillende manieren plaatsvinden 

Het zich toeeigenen van verspreid lopende individuele rendieren uit een vreemde kudde en 

vervolgens het voorzien van een eigen oormerk is éen van de meest voorkomende vormen van 

diefstal Het neerschieten en slachten van rendieren komt veel minder voor In deze laatste gevallen 

zijn vaak niet-rendiertelers betrokken of gaat het om een rücksichtslose wraakactie 

Over de wijze waarop de diefstal wordt gepleegd en door wie hij wordt gepleegd, oordelen 

rendiertelende Saamen verschillend (Solem 1970 264-265 , Gjessing 1954 18) 

Wanneer we ons hier beperken tot rendierdiefstal onder rendiertelende Saamen, dan kunnen de 

redenenvoor het "lenen" van rendieren als volgt zijn 

a) men wenst een waarschuwingssignaal af te geven naar de overtreder (s) van bepaalde stilzwijgende 

afspraken inzake het weidegebruik Men wil hiermee herhaling van een incidentele schending 

voorkomen 

b) men zoekt genoegdoening, waarbij het "onrecht" de ene partij aangedaan zo gelijkwaardig 

mogelijk wordt hersteld "rendieren met rendieren vergelden" luidt een Saamisch gezegde Zou er 

geen actie worden ondernomen, dan bestaat het risico dat de situatie alleen maar verslechtert 

Men wil naar de andere rendiertelersgroep de eigen collectieve kracht tonen 

c) rijkdomsverwerving Men is er bewust op uit het eigen rendierbezit ten koste van het bezit van 

anderen 

d) bestraffing voor a-sociaal gedrag, bijvoorbeeld het inlichten van de autoriteiten bij vermeende 

gevallen van diefstal of geen of onvoldoende rekening houden met de rendierteeltbelangen van 

anderen in en buiten de eigen rendiertelersgroep 

Volgens rendiertelende Saamen gaat het in de meeste gevallen niet om economisch gewin te halen, 

maar veel meer om corrigerend op te treden teneinde de eigen interne organisatie te beschermen en 

het individuele en collectieve zelfbewustzijn te versterken (Westermarck 1933 31) Het zal duidelijk 

zijn dat deze rechtsopvatting niet strookt met de Scandinavische rechtsopvatting 

Een heel andere wijze van conflictregeling - weliswaar indirect - is het uithuwelijken van partners uit 

aangrenzende rendiertelersgroepen binnen de gemeente Enontekio en aan de Noorse kant van de 

staatsgrens Voor de rendiertelersgroep bieden deze relaties meestal een goede basis voor 

samenwerking (bij het hoeden van eikaars rendierkuddes en de opvang van afgedwaalde rendieren) 

Dat men op deze manier ook de optie openhoudt om het eigen weidegebied uit te breiden, valt nier 

te ontkennen 
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Het tweede deel van dit hoofdstuk bevat een overzicht van de vijf Saamische rendiertelersgroepen in 

Enontckio ten tijde van het veldonderzoek (1976-1978), waarbij voor elk van de 

rendiertelersgroepen ruime aandacht wordt gegeven aan hun ontstaansgeschiedenis, 

verwantschapsrelaties, leiderschap en de wijze van uitoefening van hun rendierteelt 

Uit deze beschrijving zal blijken dat er tussen de rendiertelersgroepen nogal wat onderlinge 

verschillen bestaan Deze verschillen komen veelal voort uit de topografie en bewoning van het 

weidegebied en de persoonlijkheden, die deel uitmaken van de rendiertelersgroep Deze factoren 

spelen naar mijn mening ook een belangrijke rol bij de wijze waarop rendiertelersgroepen op 

verschillende externe invloeden en activiteiten reageren 

B. OVERZICHT VAN VIJF SAAMISCHE RENDIERTELERSGROEPEN 

Het onderzoeksgebied Enontekio telt vijf rendiertelersgroepen van rendiertelende Saamen en één 

rendiertelersgroep samengesteld uit Finse rendiertelers uit de dorpen Hetta en Peltovuoma Deze 

rendiertelersgroepen bestaan nog steeds De Finse rendiertelersgroep maakt deel uit van het 

rendierteeltdistrict Nakkala 

De Saamische rendiertelersgroepen zijn over de beide rendierteeltdistricten Kasivarsi en Nakkala als 

volgt verdeeld 

Kasivarsi rendierteeltdistrict Erkuna (Palojarvi), Kova-Labba, Kaïjukka (Juuso) 

Nakkala rendierteeltdistrict Nakkala, Magga 

Kort na de Tweede Wereldoorlog waren er in het rendierteeltdistrict Kasivarsi alleen al vijf 

rendiertelersgroepen Kova, Pieni, Labba, Erkuna en Kaïjukka. In het rendierteeltjaar 1955-1956 

houdt de rendiertelersgroep Pieni op te bestaan en voegen de overgebleven rendiertelers zich bij de 

rendiertelersgroepen Kova en Kaïjukka 

Aan het begin van de jaren zestig fuseert de rendiertelersgroep Labba met de rendiertelersgroep 

Kova Over de achtergrond en de gevolgen van deze fusie zal nog nader worden ingegaan 

Het rendierteeltdistrict Nakkala heeft vanaf zijn oprichting twee rendiertelersgroepen van 

rendiertelende Saamen gekend t w Nakkala en Magga In Saamische rendiertelerskringen worden 

zij beiden ook wel de rendiertelende Saamen van Jaunstunturi genoemd (is de naam van het 

berggebied waar zij in het voorjaar en de zomer hun rendieren hoeden) 
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21. Overzicht van migraties van de verschillende rendiertelersgroepen in de 

rendierteeltdistricten Näkkälä en Käsivarsi (1976-1993) 

naaldboomqrens 
qrens rendierteeltdislnct 

I Kaijukka/ Juuso 
II Kova-Labba 

III Erkuna/ Palojarvi 
IV Magga 
V Peltovuoma/ Hetta 
VI Nakkala 

22. Grafiek van het rendierbezit van drie rendiertelersgroepen in het rendierteeltdistrict 

Käsivarsi in de periode 1953-1978 
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De gegevens voor het overzicht van de vijf rendiertelersgrocpen zijn verkregen door middel van eigen 

interviews met uit iedere rendiertelersgroep minstens drie leden Bovendien heb ik gebruik gemaakt 

van het uitvoerige archiefmateriaal, dat de Finse etnoloog Marta Linkola heeft verzameld midden 

jaren zestig (Linkola 1967, 1972a) 

Van iedere rendiertelersgroep is een verwantschapsschema opgesteld, dat een globaal beeld geeft van 

haar samenstelling Omtrent de grootte van de rendiertelersgroep ν w b arbeidskrachten en 

rendierbezit, wordt informatie verschaft aan de hand van begeleidende tabellen en grafieken (zie fig 

22, 23 en 24) De cijfers over het rendierbezit ontleen ik aan officiële rendierlijsten van beide 

rendierteeltdistricten 

Erkuna (Palojarvi) 

De ontstaansgeschiedenis van de rendiertelersgroep Erkuna is in vergelijking met die van de andere 

rendiertelersgroepen betrekkelijk recent De Finse geograaf Husuch schrijft hierover het volgende 

"aan het meer Palojarvi, gelegen in de berkenwoudzone vestigde zich een Finse kolonist, die hter 

trouwde met een Saame Meerdere decennia probeerden zij van de landbouw te leven Voor hun 

vijf zonen leek geen toekomst in de landbouw I veeteelt weggelegd te zijn Een van hen nam het 

besluit ah rendierknecht bij een rendiertelende Saame te gaan werken Naarmate hij de 

vaardigheden waarop het aankomt in de rendierteelt, steeds beter onder de knie kreeg nam zijn 

rendierbezit toe en werd hij zelfs een van de rijkste rendiertelers in Enontekio " 

(Husuch 1942 49) 

Deze ondernemende zoon was Antti Erkinpoika Palojarvi, ook wel genoemd Erkin Antri, maar nog 

veel beter bekend onder zijn bijnaam ' Erkuna" Hij leefde van 1878 - 1963 

In de periode na 1910 vormt hij met zijn compagnon Nils Tornensis, bijnaam "Pintan Nilpa" en 

evenals hijzelf als rendierteeltknecht bij een verarmde rendiertelende Saame werkzaam, een 

zelfstandige rendiertelersgroep Zij maken gebruik van de beperkte ruimte aan weidegebied, die als 

gevolg van de administratieve indeling van de twee rendierteeltdistricten Kasivarsi en Nakkala 

ontstaat In 1916 beschikt Erkuna over een rendierkudde van ruim 500 rendieren (Itkonen 1948 

II 165) Zijn inzet, ijver, loon ("beginkapitaal") en het "scherpe mesje" hebben hem volgens vele 

informanten geholpen om dit snelle resultaat te bereiken "het scherpe mesje hanteren" is onder 

rendiertelers een eufemistische uitdrukking voor het zich illegaal toeeigenen van afgedwaalde 

rendieren van anderen door met een mesje het eigen oormerk aan te brengen 

Ook zijn huwelijk met de dochter van een rijke rendiertelende Saame heeft in belangrijke mate bij 

gedragen tot de voorspoedige ontwikkeling van zijn rendiertelersgroep 
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23. Grafiek van het rendierbezit van twee rendiertclcrsgroepen in het rendierteeltdistrict 

Näkkälä in de periode 1950-1978 
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Zestig jaar later, d. w. z. in de veldonderzoeksperiode 1976-1978 telt de rendiertelersgroep Erkuna 

14 actieve rendiertelers, afkomstig uit 11 huishoudingen. Het totale rendierbezit schommelt tussen 

de 2000 à 2500 rendieren. Hun weidegebied ligt in het zuidoostelijk deel van het rendierteeltdistrict 

Käsivarsi en wordt omgrensd door de Noors-Finse staatsgrens en het rendierteeltdistrict Nákkalá. 

De weiden tot 1968 zijn als volgt in te delen: 

zomer- en voorjaarsweiden 300 km 

herfstweiden 1400 km2 

winterweiden 700 km 

Een grenswijziging tussen de beide rendierteeltdistricten Nákkála en Käsivarsi in 1968 levert voor de 

rendiertelersgroep Erkuna een aanzienlijke uitbreiding (ca. 120 km2) op van het winterweideareaal 

ten koste van de rendiertelersgroep Nakkala. 
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24. Overzicht van de leeftijdsopbouw van actieve rendiertelers van vijf Saamische 

rendiertelersgroepen in de rendierteeltdistricten Näkkälä en Käsivarsi in 1978 
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In de winterperiode hoeden zi] hun rendieren in twee wintergroepen Deze tweedeling is tamelijk 

permanent Zij heeft te maken met de vaste bewoning van haar leden op drie verschillende lokaties 

in het weidegebied t w Kultima, Palojarvi en Hetta 

Voor wat betreft de samenstelling, het vestigingspatroon en de rendierteeltmethoden onderscheidt de 

rendiertelersgroep Erkuna zich van de anderen Ongetwijfeld heeft het recente Finse sedentaire 

verleden van het kerngeslacht Palojarvi hiermee te maken 

Samenvattend kan hierover het volgende worden opgemerkt 

a) met uitzondering van het kortdurende compagnonschap met Tornensis (1912 1921 ) werkt 

Erkuna niet of nauwelijks samen met gelijkwaardige partners, maar maakt hij vooral gebruik van 

Finse rendierteeltknechten Een aantal van hen (vgl Valitalo, Leppajarvi en Kumpulainen) 

blijven door hun huwelijk met leden van het geslacht Palojarvi aan de rendiertelersgroep 

verbonden 

b) de beëindiging van het verblijf in tenten door de rendiertelersgezinnen en het niet meer 

deelnemen aan de migraties tussen zomer- en winterweiden vinden in de rendiertelersgroep 

Erkuna eerder en sneller plaats dan elders in Enontekio Met de bouw van een woonhuis in de 

zomer- en de winternederzetting begint men al in 1920 respectievelijk 1932 Sinds het midden 

van de jaren vijftig wonen alle rendiertelers permanent in de winternederzetting 

c) in het midden van de jaren twintig neemt Erkuna enkele koeien en geiten mee naar de 

zomernederzetting In de winter brengen zij het vee onder bij Finse sedentaire bewoners, veelal 

verwanten, in het buurtschap Leppajarvi In 1964 beschikt nog een rendierteler over drie koeien 

Tien jaar later doet hij deze van de hand 

d) Bewoners uit omringende buurtschappen en dorpen doen voor wat betreft de verzorging van hun 

rendieren vooral een beroep op de diensten van de rendiertelersgroep Erkuna Dit vindt zijn 

verklaring in het feit dat de weiden van de rendiertelersgroep in de buurt van de Finse bewoning 

liggen en er tussen de rendiertelersgroep en de sedentaire bewoners vele verwantschapsrelaties 

bestaan In het rendierteeltjaar 1960-1961 bedraagt het aantal "gastrendieren" (Fins hoitoporot, 

katsoporot) ruim 400 Dit aantal is nu sterk teruggelopen tot nog slechts enkele tientallen 

rendieren 

e) de leden van de rendiertelersgroep Erkuna tonen zich in vergelijking met hun collega's van andere 

rendiertelersgroepen ontvankelijker voor nieuwe ontwikkelingen en strategieën zoals deze met 

name door de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistncten de laatste decennia worden 

gepropagandeerd In het onderzoeksgebied was de rendiertelersgroep Erkuna de eerste die zich 

toelegde op het slachten van rendierkalveren Ook namen zij als enige rendiertelersgroep uit 
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Enomekio jarenlang deel aan een nationale competitie voor de veredeling van rendierstieren, 

georganiseerd door de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistncten 

De Finse etnoloog Linkola schrijft over de rendierteelt van de rendiertelersgroep Erkuna als volgt· 

"de rendierteelt van de rendiertelersgroep Erkuna is doelgericht, efficient en planmatig, in 

tegenstelling tot die van de rendiertelende Saamen in het noordwestelijk deel van het 

rendierteeltdistnct Kastvarsi die instinctlever en flexibeler rendierteelt bedrijven " 

(Linkola 1972a-315) 

Uit de samenstelling van de rendiertelersgroep zoals aangegeven in het diagram 25 (Erkuna sn'da 

1976 -1978) kan worden vastgesteld dat op één uitzondering na de rendiertelersgroep geheel bestaat 

uit bloed- en aanverwanten. Met leden (Juuso, Ketola) van de aangrenzende rendiertelersgroep 

Kaïjukka worden vier huwelijken gesloten In drie gevallen vestigt de vrouw zich bij haar echtgenoot 

Bij deze huwelijken hebben volgens mijn informanten met name ook strategische overwegingen een 

rol gespeeld, de weidegebieden van beide rendiertelersgroepen grenzen immers aan elkaar Door het 

aangaan van huwelijksrelaties kon men van beide kanten rekenen op goede verhoudingen en 

samenwerking in voorkomende gevallen Deze zelfde overwegingen hebben ongetwijfeld ook 

meegespeeld bij de huwelijken met twee leden van de aangrenzende rendiertelersgroep Nakkala 

(Nakkalajarvi). De stichter van de rendiertelersgroep Erkuna trouwt zelf met een dochter van het 

rijke rendiertelersgeslacht Nakkalajarvi. 

De naam Palojarvi komt in het onderzoeksgebied frequent voor en heeft vaak aanleiding gegeven tot 

naamsverwarrmg Om die reden veranderen de zoon en de kleinzoon van Erkuna later hun 

achternaam in Palismaa respectievelijk Silasjoki. 

Na de dood van Erkuna (1963) spreekt men in het onderzoeksgebied ook heden ten dage nog over 

de leden van de rendiertelersgroep Erkuna als de "Erkunalaiset" (Ned vert "de verwanten van 

Erkuna") Ook de naam "Palojarvilaiset" (Ned vert, "rendiertelers uit Palojarvi") hoort men 

veelvuldig gebruikent ofschoon niet alle leden in Palojarvi (= voormalige winternederzetting) wonen 
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26. Kaart van de migraties van de rendiertelersgroepen Erkuna en Magga (1900-1960) 

Kova - Labba 

De rendiertelersgroep Kova-Labba bestaat uit rendiertelers van drie voormalige rendiertelersgroepen 

Kova, Labba en Pieni In de jaren vijftig en zestig komt tussen deze drie rendiertelersgroepen een 

fusie tot stand De samenstellende rendiertelersgeslachten zijn Valkeapaa (Kova), Vasara (Kova), 

Labba en Kaltopaa (Pieni) In het rendierreeltjaat 1977-1978 telt de rendiertelersgroep 19 actieve 

rendiertelers, die tezamen 9 huishoudingen vormen Het totale tendierbezit schommelt rond de 

2500 a 3200 rendieren Zowel wat het aantal actieve rendiertelers als het rendierbezit aangaat is de 

rendiertelersgroep Kova-Labba op dit moment de grootste rendiertelersgroep in het 

rendierteeltdistrict Kasivarsi 

Valkeapaa, Vasara en Labba behoren tot de oudste rendiertelersgeslachten in het onderzoeksgebied 

Meer dan tweehonderd jaar houden zij zich al bezig met rendierteelt (Renbeteskommision 1917 88-

90, Itkonen 1948, II 116-119) Hun weidegebied overschrijdt eind 18e eeuw al de beide 

staatsgrenzen en strekt zich uit tot de Noorse kust (Lyngenfjord en Ulfsfjord) Ondanks de sluiting 

van de Noors-Finse en de Zweeds -Finse grens in 1852 en 1889 blijven zij met hun rendierkuddes 

naar de Noorse kust trekken tot eind jaren twintig De migraties van de beide rendiertelersgroepen 

Kova en Labba waren toen op hun langst (ruim 200 km) Hun huidige migratieroute is aanmerkelijk 

korter (100-150 km) en varieert bovendien per wintergroep 
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De rendiertelersgroep Kova ontleent haar naam aan haar eerste leider Nula Niilanpoika Valkeapaa 

(geboren in 1822), die destijds de bijnaam kreeg van "Kova-Nnla", omdat hij in zijn werk en 

tegenover anderen erg streng was (in het Fins betekent "kova" streng, hard) Met uitzondering van 

de Skoltsaamen is het bij Saamengroepen gewoonte om op grond van een bijzondere individuele 

eigenschap een persoon een bijnaam te geven In dat geval worden zowel Finse als Saamische namen 

gebruikt (Itkonen 1948, II 519-521) 

De vroegere rendiertelersgroep Pieni, voornamelijk samengesteld uit rendiertelers van de geslachten 

Kaltopaa en Rist, is van veel jongere datum (1913-1915) De naam van deze groep is afgeleid van de 

bijnaam van haar eerste leider Pieten Ρ Kaltopaa, die "píenme" werd genoemd 

Haar geschiedenis is een voorbeeld van een Saame, die aan het eind van de vorige eeuw door jacht en 

uit verdiensten als knecht van rijke rendiertelers langzamerhand een eigen rendierbezit opbouwt en 

vervolgens met twee broers een eigen rendiertelersgroep vormt De beide broers maken gebruik van 

de ruimte die vrijkomt door het vertrek van Noorse en Zweedse rendiertelers uit het 

onderzoeksgebied als gevolg van de eerdergenoemde grenssluitingen. Lokale informanten beweren 

dat de groep haar rendierbezit grotendeels heeft verkregen uit het plegen van rendierdiefstallen De 

rendierteelt van Pieni onderscheidt zich van die van andere rendiertelersgroepen door het sterk 

sedentaire karakter ervan (korte migraties van 30 tot 50 km en huisvesting in turfhutten) Behalve 

rendieren bezitten zij ook enkele stuks rundvee Eind jaren vijftig houdt de rendiertelersgroep Pieni 

op te bestaan als gevolg van a) te weinig arbeidskrachten b) teruggang in het rendierbezit en c) 

overtredingen van de rendierteeltwet (onvoldoende zorg voor de rendieren en illegaal toeeigenen van 

rendieren van anderen) De overgebleven rendiertelers sluiten zich dan aan bij de rendiertelersgroep 

Kova aan, twee rendiertelers zetten hun activiteiten voort bij de rendiertelersgroep Kaïjukka 

Aan de fusie van de rendiertelersgroepen Kova en Labba in het begin van de jaren zestig liggen twee 

hoofdoorzaken ten grondslag a) de voltooiing van een bijna twee meter hoge omheining langs de 

staatsgrens met Noorwegen, waardoor het intensieve hoeden op de belendende weiden achterwege 

kan blijven en b) de behoefte aan arbeidskrachten In de ptaktijk voltrekt de fusie zich geleidelijk 

over drie a vier winters eerst hoeden zij gemeenschappelijk hun rendieren op de zomerweiden, 

vervolgens stellen zij in de herfst het moment van de scheiding van eikaars kuddes zolang mogelijk 

uit en tenslotte vormen zij wintergroepen die samengesteld zijn uit rendiertelers van beide 

rendiertelersgroepen 

In het rendierteeltjaar 1964-1965 bedraagt het aantal rendierkuddes, dat in de winter afzonderlijk 

wordt gehoed, zeven Dit aantal wordt in de loop van de jaren teruggebracht tot drie a vier 

wintergroepen In het rendierteeltjaar 1977-1978 telde ik drie wintergroepen Goargejarvi-su'da (I), 

Poures-sn'da (II) en Kova-Jussa-sn'da (III) 
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Zoals ik in het eerste deel van dit hoofdstuk heb aangegeven, is de indeling van wintergroepen 

variabel naar gelang de ecologische omstandigheden 

De fusie brengt in de beginfase bij de rendiertelers nogal wat onzekerheid teweeg De rendierteelt-

technische voordelen zijn weliswaar voor iedereen duidelijk en worden ook aanvaard, maar men 

heeft nog moeite om aan elkaar te wennen In de beginperiode is er veel onderling wantrouwen, dat 

in sommige gevallen zelfs aanleiding geeft tot ernstige diefstal onder eikaars rendieren In deze 

periode vertoont het totale rendierbezit van de gecombineerde rendiertelersgroep een flinke terugval 

(zie grafiek 10) In het begin van de jaren zeventig lijken deze aanpassingsmoeilijkheden eindelijk 

voorbij te zijn 

De rendiertelersgroep als geheel maakt momenteel een bijzonder dynamische indruk Uit hun 

midden wordt al vele jaren de voorzitter van het rendierteeltdistnct Kasivarsi gekozen 

De rendiertelers wonen verspreid langs de provinciale weg Muonio-Kilpisjarvi (E 78) in het dorp 

Karesuvanto en de buurtschappen Kuttanen, Pattikka, Ropinjarvi en Peerajarvi 

Diagram (Kova-Labba su'da 1976-78) biedt een weergave van verwantschapsrelaties binnen de 

rendiertelersgroep Tevens zijn hierin aangegeven de samenstellende huishoudingen (9), de 

toetreding van Finnen (3) en de indeling van wintergroepen in het rendierteeltjaar 1977-1978 
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28. Kaart van de migraties van de rendiertelersgroepen Kova en Labba (1900-1950) 

Ten slotte verdient vermelding dat na het overlijden van de sii'dâ-leider in 1932 zijn weduwe tot 

haar dood (begin jaren vijftig) het leiderschap van de rendiertelersgroep overneemt en met krachtige 

hand leiding geeft Deze vrouw, die in het onderzoeksgebied alom bekend staat om haar sterke 

persoonlijkheid, stond eerder al model voor de moederfiguur (Saamisch ahku) in de streekroman 

van Yrjo Kokko's "Neljan ruulen tie"(Ned vert vier winden weg) (1947) In zijn later verschenen 

boek "poro" (Ned vert rendier) schrijft hij over haar 
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"haar autoriteit gaf mij toegang tot alle Saamische gezinnen in het berggebied " 

(Kokko 1969 139) 

Kaijukka (Juuso) 

Evenals de rendiertelersgroep Erkuna heeft Kaijukka een betrekkelijk jonge geschiedenis, welke nauw 

verbonden is met het leven van haar stichter Aslak Juuso (1887-1969) Ook buiten zijn eigen 

rendiertelersgroep was hij een algemeen gerespecteerd leider, die de bijnaam kreeg van Kaijukka 

Deze bijnaam heeft een interessante samenstelling t w Kaarina (zijn grootmoeder), Antti (zijn 

vader) en zijn eigen naam Aslak De betekenis is eenvoudigweg "kleinzoon van Kaarina" 

De levensloop van Aslak Juuso is naar mijn mening een schoolvoorbeeld van een rendierteelt-knecht, 

die zich geleidelijk opwerkt tot een zelfstandige rendicrteler en vervolgens een eigen 

rendiertelersgroep begint Met zijn scherpe inzicht en groot doorzettingsvermogen slaagt hij erin 

voor zijn rendiertelersgroep een eigen en volwaardige plaats in het Enontekiogebied te verwerven of 

zoals hij het zelf in een radioverslag uitdrukte 

"ik heb mijn ti]d met doorgebracht met slapen" (Fins "en ole nukkumalla kuluttanut aikojani 

koskaan") 

Aslak Juuso, afkomstig uit het Zweedse Karesuando, begint op 17 -jarige leeftijd als rendierteelt 

knecht bij de rendiertelersgroep Labba in het Finse Enontekio 

"Aslak Juuso was toen zo arm dat hij twee verschillende ski 's bezat en aL· skistokken twee vuurpoken 

gebruikte ' 

(ünkola 1972a 201) 

Van zijn loon, uitbetaald in drachtige rendieren, bouwt hij geleidelijk zijn rendierbezit op en aan het 

einde van de Eerste Wereldoorlog besluit hij dan zijn rendieren zelfstandig te hoeden, afwisselend in 

samenwerking met rendiertelers afkomstig uit de rendiertelersgrocpen Labba en Pieni 

De krachtige persoonlijkheid van haar stichter / leider en de vrij geïsoleerde ligging van het 

weidegebied hebben er zeker toe bijgedragen dat bij deze rendiertelersgroep de basiselementen van 

het rendiernomadisme nog lang bewaard zijn gebleven Dit komt tot uitdrukking in de leefwijze van 

de rendiertelers alsmede in hun rendierteeltactiviteiten Niettemin heeft de rendiertelersgroep de 

mogelijkheden van toepassingen en verworvenheden van de moderne technologie niet onbenut aan 

zich voorbij laten gaan Verre van dat Zo getuigen de bouw van omheiningen langs haar 

weidegebied (> 90lcm) en de eerste (in het onderzoeksgebied) toepassing van de sneeuwscooter in de 

rendierteelt van ondernemingszin, maar ook van open staan voor vernieuwingen 
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De rendiertelersgroep Kaijukka telt in het rendierteeltjaar 1976-1977 14 actieve rendiertelers, 

waaronder een vrouw Zij is ongetrouwd en vormt met haai ouders en twee broers eén huishouding 

De leeftijdsopbouw van de rendiertelers geeft een verrassende tweedeling te zien (zie schema 24). 

drie rendiertelers die ouder zijn dan zestig jaar, terwijl de rest van de leden in de leeftijdscategorie 

van vijftien tot dertigjangen valt. Deze tweedeling manifesteert zich duidelijk in de deelname aan de 

dagelijkse rendierteeltwerkzaamheden 

De oudere rendiertelers blijven meestal dicht bij huis· zij besteden hun tijd hoofdzakelijk aan 

ondersteunende activiteiten zoals het onderhoud van sleden, het prepareren van rendierhuiden, het 

slachten van rendieren voor eigen consumptie, het temmen van rendieren, de zorg voor gecastreerde 

rendieren, vissen, de jacht op vossen en sneeuwhoenders (middels strikken en vergiftiging), de 

vervaardiging van souvenirs ten behoeve van de verkoop aan toeristen en het verwarmen van het 

huis 

De jongeren concentreren zich vooral op het fysiek inspannender rendierteeltwerk. het hoeden, 

merken en verzamelen van de rendierkuddes, het onderhoud aan de omheiningen en het uitvoeren 

van transporten van o. a. brandhout, levensmiddelen en benzine (voor de sneeuwscooters en 

kettingzagen) 

De rendiertelersgroep bestaat uit zeven huishoudingen; het totale rendierbezit varieert van 1500 tot 

2000 rendieren (rendierteeltjaar 1976-1977). 
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Na de Tweede Wereldoorlog zijn het alleen nog maar verwanten van het geslacht Juuso die deel 

uitmaken van de rendiertelersersgroep (zie schema Kaijukka sii'da 1976-1978). De enige 

uitzondering zijn de gebroeders Rist, die zich destijds na de opheffing van de rendiertelersgroep Pieni 

bij de groep van Aslak Juuso voegden. Als Aslak Juuso vanwege zijn hoge leeftijd zich uit de 

rendierteelt terugtrekt, nemen zijn vier zonen en zijn Finse schoonzoon (Joonas Ketola) het 

rendierreeltwerk van hem over. Zijn op één na jongste zoon Lars Johan neemt de zorg voor de 

rendieren van zijn vader op zich. Kort na het overlijden van Aslak Juuso (1969) noodzaakt een 

intern conflict over de verdeling van het rendierbezit van de overleden vader hem ertoe om de 

rendiertelersgroep definitief te verlaten. Hij vestigt zich in Karesuvanto, waar hij als wegwerker in 

dienst treedt van de Finse overheid. 

Tijdens de laatste levensjaren van Aslak Juuso gaat het informele leiderschap over op zijn 

schoonzoon Joonas Ketola, die in 1940 als knecht bij Aslak Juuso in dienst treedt en twee jaar later 

zijn dochter huwt. Aan het eind van de jaren zeventig neemt de oudste zoon van Joonas Ketola deze 

positie van zijn bejaarde vader over. 

7. Rendierkudde in de buurt van de berg Haïti, voorjaar 1905 foto: museovirasto 
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In dezelfde periode voltrekt zich binnen de rendiertelersgroep een ingrijpende verandering t w de 

komst van jonge rendiertelers De kleinkinderen (8) van Aslak Juuso treden dan langzamerhand naar 

voren om het zware dagelijkse rendierteeltwerk van hun ouders over te nemen In het rendierteeltjaar 

1977-1978 hoeden zij, verdeeld over twee wintergroepen, de rendieren Gelet op de leeftijdsopbouw 

van de huidige rendiertelers lijkt de rendiertelersgroep Kaïjukka op lange termijn verzekerd van 

voldoende arbeidskrachten 

In het dagelijks spraakgebruik hoort men nu vaker de naam Raittijarvi (= naam van het meer waar de 

zomernederzetting is gebouwd) dan Juuso (= kerngeslacht) als aanduiding van de rendiertelersgroep 

Bij de ontwikkeling van de rendiertelersgroep en de uitbreiding van haar weidegebied heeft Aslak 

Juuso als su'dâ-leider op vaardige wijze gebruik gemaakt van vier strategieën, die m ι exemplarisch 

zijn voor de ontwikkeling van een Saamische rendiertelersgroep in Enontekio na de grenssluitingen 

Deze vier strategieën waren 

a) compagnonschap van rendiertelers uit omringende rendiertelersgroepen 

b) de bouw van omheiningen op rendierteeltstrategische plaatsen in de bergzone 

c) het aanknopen van huwelijksrelaties met partners uit omringende rendiertelersgroepen 

d) de inlijving van afgedwaalde rendieren binnen de eigen kudde 

Laten we alle vier strategieën eens aan een beschouwing onderwerpen, omdat zij ons meer inzicht 

kunnen geven in het ontstaan en de ontwikkeling van een rendiertelersgroep 

ad a In de ontwikkelingsfase van een Saamische rendiertelersgroep is een wisseling van rendierteelt 

partners kenmerkend Zo ook bij Kaïjukka In de na-oorlogse periode beschikt de rendiertelersgroep 

over voldoende eigen arbeidskrachten en hoeft dan geen partners van buitenaf meer aan te trekken 

In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van de verschillende rendierteeltpartners van 

Aslak Juuso 

ad b De omheiningen waarvoor het bouwmateriaal over grote afstand met rendieren moest worden 

aangevoerd, zijn bedoeld om de eigen rendierkudde af te beschermen van die van anderen De 

omheiningen worden volledig voor eigen rekening gebouwd met uitzondering van de omheining 

langs de Noors-Finse staatsgrens De uitbouw van het stelsel van omheiningen staat op kaart 31 

aangegeven De voltooiing van de omheining langs de staatsgrens in het begin van de jaren zestig 

biedt de rendiertelersgroep Kaïjukka afdoende bescherming aan de oostelijke en noordelijke flank 

van haar weidegebied Een direct gevolg hiervan is geweest dat zij hun rendieren minder intensief 

zijn gaan hoeden gedurende de zomermaanden De kans dat hun rendieren afdwalen naar de Noorse 
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kant is gering. Alleen in de winter komt het regelmatig voor dat hun rendieren over de 

ondergesneeuwde gaasomheining trekken. In dat geval bestaat er een goede samenwerking met 

rendiertelersgroepen aan Noorse zijde. 

30. Overzicht van rendierteeltpartners in de rendiertelersgroep Kaijukka 

PERIODE PARTNERS 

1910-1920-er jaren Nils Tornensis, Petteri Vasara 

1927-1937 Metsun Antri Juuso, Pietari Thomas Labba, Inka M. Labba 

1928-1931 Piera Proks 

1931-1938 Piera Kaltopaä 

1936-1942 Jussa Kaltopaä, Antti J. Kaltopaä, Per J. Kaltopaä 

1942-1957 Nula Rist 

1957- Aslak Rist, Juhani Rist 

ad. c. De rendiertelers zijn zich er altijd heel goed van bewust geweest dat het voortbestaan van de 

eigen rendiertelersgroep voor een groot deel afhankelijk is van hun verhouding met omringende 

rendiertelersgroepen. Huwelijken vervullen naar hun opvatting daarin een belangrijke rol. In de tijd 

sluiten zij vier huwelijken met leden uit de rendiertelersgroep Erkuna, die haar weidegebied aan de 

zuidgrens heeft liggen. Daarnaast huwen twee leden elk een dochter uit een rendiertelersgezin dat 

aan de Noorse kant van de staatsgrens zijn weidegebied heeft. Deze allianties bieden een goede 

waarborg voor de bestendiging van het eigen weidegebied; soms betekent het zelfs uitbreiding van 

het weidegebied. Hetzelfde geldt voor het rendierbezit. Het aanknopen van huwelijksrelaties met 

rijke rendiertelersfamilies biedt een uitstekende gelegenheid om het eigen rendierbezit uit te breiden. 

ad. d. Wanneer in het eigen weidegebied afgedwaalde rendieren, afkomstig uit kuddes van andere 

rendiertelersgroepen worden aangetroffen, hanteren ook Aslak Juuso en zijn partners op 

voortvarende wijze "het scherpe mesje" en lijven zij vele tendieren bij hun eigen kudde in. Andersom 

is bekend dat de rendiertelersgroep Kaijukka op haar beurt in het verleden regelmatig door 

soortgelijke acties van anderen werd getroffen. Tweemaal werd Aslak Juuso zelf slachtoffer van 

wraaknemingen door Zweedse en Noorse Saamen in respectievelijk de rendierteeltjaren 1934-1935 

en 1941-1942. In beide gevallen ging het om het verlies van vele honderden rendieren. 
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31. Overzicht van de ontwikkeling van de bouw van omheiningen in en rond het weidegebied 

van de rendiertelersgroep Kaijukka in de periode 1910-1978 

De geleidelijke uitbreiding van het weidegebied in noordoostelijke en later in zuidelijke richting 

impliceert steeds een verplaatsing van de zomernederzetting Op kaart staan de verschillende lokaties 

van de zomernederzetting in de bergzone in chronologische volgorde aangegeven Deze 

zomernederzemngen liggen aan binnenmeren t w Tsahkaljaun, Tierbesjaun, Unggajaun 

Robmajaun en Avddsasjaun (Raittijarvi) 
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32. Kaart waarop de locaties van de zomerncderzettingen van de rendiertelersgroep Kaijukka 

(1923-1995) staan aangegeven 

Men kiest voor deze specifieke lokaties omdat ze goede vismogelijkheden bieden, terwijl de 

aanwezige schiereilandjes uitstekende plaatsen zijn, waar rendieren bijeen gedreven kunnen worden 

(winderig, natuurlijke barrière). Een andere reden voor de verplaatsing van de zomernederzetting in 

meer zuidelijke richting is de betere beschikbaarheid van brandhout. 

In de huidige zomernederzetting Raittijarvi staan zes houten huizen waarvan er min of meer vijf 

permanent bewoond worden. Iedere woning beschikt sinds een aantal jaren over een generator voor 

de opwekking van elektriciteit. De zomernederzetting is in de sneeuwvrije periode te voet bereikbaar 

(ongeveer 35 km vanaf de provinciale weg Muonio-Kilpisjarvi) of met een watervliegtuigje vanuit 

Kilpisjarvi (vliegtijd 10 à 12 minuten). In de winter is deze afstand gemakkelijk te overbruggen met 

een sneeuwscooter (vanaf Saaarikoski of Kilpisjarvi). 

De winternederzetting van de rendiertelersgroep Kaijukka is Karesuvanto. In 1947 bouwt Aslak 

Juuso als eerste van zijn rendiertelersgroep hier een houten huis. Kort daarna bouwen ook andere 

leden er hun winterhuis. Sinds het begin van de jaren tachtig wonen alle zeven huishoudingen in een 

eigen modern en comfortabel huis (rendierteelthoeve) in Karesuvanto, gebouwd met financiële steun 

van de Finse overheid als uitvloeisel van de zgn. rendierteelthoeve-wet (1969). 

Aan de jaarlijkse migraties met de rendierkuddes tussen de zomer- en winternederzetting (afstand in 

rechte lijn ongeveer 70 km), die vroeger in rendierkaravanen werden uitgevoerd, nemen de 

huishoudingen sinds het rendierteeltjaar 1966/1967 niet meer deel. Aanleiding voor deze 
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fundamentele verandering in de nomadische rendierteelt vormt de zwakke gezondheidstoestand van 

haar inmiddels hoogbejaarde sn'dâ-leider. Als transportroute geeft men liever de voorkeur aan het 

traject Karesuvanto-Saankoski (over de weg) - Raittijarvi w . of Karesuvanto-Kilpisjarvi (over de weg) 

- Raittijarvi. 

De oude migratieroute met de rendierkudde liep vroeger dwars door het weidegebied via de 

rivierdalen van Lateseno en Puussasjoki. In plaats van rendiersleden wordt nu gebruik gemaakt van 

personenauto, bus, taxi, watervliegtuig en sneeuwscooter. De migratie van de rendierkuddes 

geschiedt nog slechts onder begeleiding van twee of drie rendiertelers. 

33. Kaart van de migraties van de rendiertelersgroepen Pienni en Kaijukka (1900-1950) 
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Nakkàlà 

De rendiertelersgroep Nakkala vormt, met de rendiertelersgroep Erkuna, m ι een illustratie van een 

geslaagde integratie en assimilatie van een van oorsprong Finse sedentaire bewoner binnen de 

Saamische rendierteeltcultuur In tegenstelling tot Erkuna weet de rendiertelersgroep Nakkala echter 

haar sterke positie in de na-oorlogse periode niet te handhaven en verliest op velerlei fronten aan 

andere rendiertelersgroepen terrein (lees· weidegebied) 

De rendiertelersgroep bestaat uit 11 actieve rendiertelers, waarvan de meesten behoren tot de vierde 

en vijfde generatie van het geslacht Nakkalajarvi (gerekend vanuit de stichter van de 

rendiertelersgroep) Het totale rendierbezit van de samenstellende elf huishoudens beweegt zich rond 

de vijfhonderd rendieren (rendierteeltjaar 1977-1978) 

Omstreeks het midden van de negentiende eeuw besluit de in het kerkdorp Hetta wonende Finse 

kolonist Salomon Kaukonen zich met rendierteelt bezig te gaan houden. Door zijn huwelijk met de 

dochter van een rendiertelende Saame uit het Noorse Kautokeino verwerft hij zich voldoende 

rendieren om als zelfstandige rendierteler aan de slag te gaan Het weidegebied, waar hij zijn 

rendieren hoedt, was eerder in gebruik van rendiertelende Saamen uit Noorwegen Salomon 

Kaukonen en zijn nakomelingen nemen na enige tijd de naam aan van Nakkalajarvi, ontleend aan 

het meer Nakkalajarvi (Saamisch Neahtsiljaun) Hier heeft de rendiertelersgroep haar 

zomernederzetting 

Met grote ijver wijden hij en zijn zonen zich aan de rendierteelt, waarbij volgens mijn informanten 

ook zij zich er niet voor schaamden om rendieren van anderen op onrechtmatige wijze in hun eigen 

rendierkudde op te nemen De illegale aanwezigheid van rendieren van Noorse en Zweedse Saamen 

in het gebied, na de grenssluitingen, biedt hen daartoe goede mogelijkheden. 

Van de stichter Salomon Kaukonen wordt gezegd dat hij op zijn sterfbed zou hebben opgebiecht in 

zijn leven ruim 7000 rendieren te hebben gestolen (Itkonen 1916 42). 

O p een enkele uitzondering na sluiten de kinderen van Salomon Nakkalajarvi allemaal huwelijken 

met Saamen uit Kautokeino Op deze wijze raken de meesten van hen langzamerhand vertrouwd 

met de Saamische rendierteeltcultuur Evenals bij andere rendiertelersgroepen (Erkuna, Kaïjukka) 

geven deze huwelijken met rijke rendiertelende Saamen een goede start aan de opbouw van hun 

eigen rendierbezit. 

In geval van een huwelijk krijgt de man niet alleen de beschikking over de rendieren van zijn 

echtgenote, maar ontvangen zij beiden als huwelijksgeschenken gewoonlijk vele jonge vrouwelijke 

rendieren of rendierkalveren Zo kreeg kleinzoon Antti Anttinpoika Nakkalajarvi begin deze eeuw 

bij zijn huwelijk als bruidsgaven 5 sleden, 5000 Noorse Kronen, 5 rendierstieren en 50 andere 
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rendieren Ter vergelijking moge dienen dat in het onderzoeksgebied in 1979 een 

rendiertelersechtpaar bi) gelegenheid van hun huwelijk in totaal 43 jonge vrouwelijke rendieren en 

28 rendierkalveren als geschenk ontving 

Aan het eind van de vorige eeuw komt de rendierteek in het gebied rond het meer Poyrisjarvi, waar 

de rendiertelersgroep haar zomerweiden heeft liggen, tot volledige ontplooiing dankzij de 

vakkundige toeeigening binnen de eigen rendierkudde van grote aantallen afgedwaalde rendieren, 

veelal afkomstig van rendiertelende Saamen uit Noorwegen en Zweden 

Een deel van de rendiertelers voert jaarlijks migraties uit tot aan de Noorse kust De sluiting van de 

Noors-Finse staatsgrens in 1852 en het mettertijd verscherpte toezicht door beide overheden op 

naleving van het verbod leiden uiteindelijk tot verkorting van hun jaarlijkse migraties (60 a 70 km) 

In de jaarcyclus van de rendiertelersgroep neemt visserij m het binnenmeer Poynsjarvi een 

belangrijke plaats in Volgens de Staatscommissie inzake rendierteeltaangelegenheden 

(komiteanmietinto 1929 32) zouden de visserijactiviteiten in de jaren twintig zelfs meer aandacht 

hebben gekregen dan de zorg voor de rendieren (waarschijnlijk verklaarbaar vanuit de Finse 

achtergrond van de rendiertelers) 

Een aantal sedentaire bewoners dat veelvuldig in hetzelfde meer vist, participeert tegelijkertijd in de 

rendierteeltactiviteiten van de rendiertelersgroep Met hun assistentie gedurende de zomermaanden 

compenseren zij de gebruikelijke vergoeding aan de rendiertelers, aan wie zij voor de overige periode 

van het jaar de zorg voor hun rendieren toevertrouwen 

Het weidegebied van de rendiertelersgroep Nakkala strekt zich uit van het noordelijk deel van het 

meer Poynsjarvi tot Leppajarvi, Suonttavaara en Palojoensuu in het zuidwesten en Vuontisjarvi en 

Peltovuoma in het zuidoosten Jarenlang zijn de winterweiden in gebruik van twee wintergroepen 

die naar gelang de natuurlijke omstandigheden zich nog verder opdelen 

Kort na de Tweede Wereldoorlog tot het midden van de jaren zestig worden de rendieren iedere 

herfst in drie groepen opgesplitst De rendierkuddes zijn meestal niet verder dan 5 a 10 km van 

elkaar verwijderd Op de zomerweiden worden de rendieren minder streng gescheiden gehouden 

met gevolg dat samensmelting van rendierkuddes eerder regel dan uitzondering is Ook de 

samensmelting met rendierkuddes van de rendiertelersgroep Magga is een bijna jaarlijks terugkerend 

gegeven Vaak stelt men de scheiding van de rendieren uit tot het einde van de zomer, wanneer ook 

de andere kuddes moeten worden gescheiden De behoefte aan scheidingsruimten (kraal) is bij deze 

twee rendiertelersgroepen steeds groot geweest In 1935 wordt in hun weidegebied op kosten van het 

rendierteeltdistrict Nakkala de eerste scheidingsruimte gebouwd 
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Na de Eerste Wereldoorlog verlaat één van de rijkste rendiertelers "Nakkálan Iisko" (één van de 

zonen van de stichter) de rendiertelersgroep uit onvrede over de verontrustende stijging van 

hooischaden die rendieren aanrichten en over de toenemende fraude in aanspraken op 

schadevergoedingen. In zijn weidegebied liggen talloze hooiweiden en moerassen, waar sedentaire 

bewoners hun hooi verzamelen. Zij spreken juist hem voortdurend aan om schadeloosstelling. 

In 1917 vertrekt hij met zijn rendierkudde naar de aangrenzende gemeente Inari in het noordoosten 

van de gemeente Enontekiö. Hier openen zich voor hem nieuwe perspectieven omdat een rijke 

Saamische rendierteler op zijn beurt daar wegtrekt en een vrij weidegebied achterlaat. 

Vijftien jaar later (1932) volgen zijn zoon "Pikku Iisko" en zijn neef "Näkkalän Jussa" hem. Ook 

voor hen wordt het grote aantal schadeclaims vanwege hooischaden een te zware last. Andere 

informanten beweren dat de grond onder hun voeten te heet was geworden vanwege de vele 

rendierdiefstallen, die zij zouden hebben gepleegd 

Het vertrek van "Pikku Iisko" naar Vaskojoki (gemeente Inari) vindt gefaseerd plaats en duurt enkele 

winters: "Steeds trok hij met zijn rendieren een stukje verder naar het oosten". 

Zijn andere neef "Vilkuna" is evenzo ondernemend: hij onderzoekt in dezelfde periode nieuwe 

mogelijkheden in noordwestelijke richting. In gezelschap van de rendiertelende Pienni trekken zij 

naar het toendragebied rond de berg Haïti. Veel succes hebben zij niet en na twee winters keren zij 

weer terug naar het traditionele weidegebied van het geslacht Nakkalajarvi. 

In het rendierteeltjaar 1943/1944 wordt op het rendierbezit van de rendiertelersgroep Nakkalajarvi 

een flinke wissel getrokken. Voor de bevoorrading van Finse legertroepen aan het oorlogsfront eist 

de Finse Staat van ieder rendierteeltdistrict een groot aantal rendieren op. O p grond van deze 

maatregel moeten de rendierteeltdistricten Näkkäla en Kasivarsi in totaal 2300 rendieren aanleveren. 

Met een bijdrage van meer dan 600 rendieren wordt de rendiertelersgroep Nakkalä het zwaarst 

getroffen. 

Na het vertrek van eerdergenoemde rendiertelers treden de huishoudingen van "Vilkuna" en 

"Kannirainen" binnen de rendiertelersgroep sterk op de voorgrond, waarbij "Vilkuna" zich 

geleidelijk aan ontwikkelt tot een sii'dâ-leider met veel gezag. Ook hun schoonzonen van Finse 

afkomst (Niemela, Syvajarvi) verwerven zich in de na-oorlogse periode binnen de rendiertelersgroep 

een stevige positie. 

In de jaren vijftig telt de rendiertelersgroep drie wintergroepen t. w. Kannirainen, Vilkuna en Iskuna 

(twee broers en een volle neef). 
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De leden van de wintergroepen wonen in de meeste gevallen bij elkaar de wintergroep 

"Kannirainen" in Hetta en Vuontisjarvi, de wintergroep "Vilkuna" in Muotkajarvi en de 

wintergroep "Iskuna" in Nakkala 

35. Kaart van de migraties van de rendiertelersgroep Nakkala (1900-1950) 

Uit de visuele weergave van de verwantschapsrelaties (zie diagram Nakkala-su'da 1976-1978), die tot 

vier generaties teruggaan, blijkt dat de rendiertelersgroep Nakkala een naar binnen huwende 

gemeenschap is Van de mannelijke rendiertelers over de laatste drie generaties huwt op een 

uitzondering na niemand naar buiten De rendiertelersgroep heeft zelfs nog ruimte om Finnen 

(Niemi, Leppajarvi, Vanhapiha) binnen de eigen gelederen op te nemen Opvallend is bovendien dat 

huwelijken tussen neven en nichten over meerdere generaties betrekkelijk vaak (zevenmaal) 

voorkomen 

Het endogame karakter van de rendiertelersgroep valt m ι te verklaren uit het feit dat het 

weidegebied een hoge concentratie aan bevolking en rendierpopulatie toelaat ondanks de verdichting 

van het gebied als gevolg van de sluiting van de staatsgrens en de aanwezigheid van concurrerende 

rendiertelersgroepen In gelijke mate gaat deze situatie ook op voor de rendiertelersgroep Magga 

Zo zijn de rendiertelersgroepen Magga en Nakkala meerdere huwelijksrelaties met elkaar aangegaan 

Een opmerkelijk detail hierbij is het aantal (viermaal) huwelijken dat tussen twee gezinnen t w die 

van Nula Magga en Iisko NakkaJajarvi wordt gesloten 
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Het is niet ondenkbaar dat de rendiertelcrsgroep Magga, die pas in een later stadium met haar 

rendieren in het weidegebied verschijnt, zich op deze manier als het ware heeft kunnen inhuwen in 

het weidegebied Ook hier geldt, evenals we dat bij andere rendierteeltgroepen gezien hebben, dat 

deze huwelijksrelaties voor de rendiertelersgroep Nakkala een stabiliserende factor bij het gebruik 

van haar weidegebied, in ieder geval aan de noordoostelijke flank betekenen 

Aan het eind van de jaren vijftig treedt binnen de rendiertelersgroep een ernstig gezagsvacuüm op, 

dat ontstaat als gevolg van het kort na elkaar overlijden van drie ervaren en gezaghebbende 

rendiertelers Vilkuna (1955), Iskuna (1956) en Kannirainen (1959) In deze periode blijkt de 

rendiertelersgroep onvoldoende opgewassen tegen externe ontwikkelingen (zie hieronder) met gevolg 

dat in de daarop volgende twee decennia het aantal actieve rendiertelers en het rendierbezit van de 

rendiertelersgroep sterk teruglopen Een dergelijke teruggang in rendierbezit gaat bijna 

onvermijdelijk samen met verlies van weidegebied De neerwaartse ontwikkeling vindt ten slotte haar 

afsluiting in de overgang van drie rendiertelers van "Kannirainen" naar de rendiertelersgroep Magga 

in het midden van de jaren zeventig 

Van de eens zo invloedrijke en dynamische rendiertelersgroep is nu nog maar een restant 

overgebleven 

Aan de hand van het schema historisch overzicht van de huwelijksrelaties en bestaansactiviteiten van 

het rendiertelersgeslacht Nakkalajarvi (1835-1980) kan de individuele ontwikkeling van de 

mannelijke leden van het rendiertelersgeslacht Nakkalajarvi nauwkeurig worden gevolgd 

36. Overzicht van de huwelijksrelaties en bestaansactiviteiten van de mannelijke leden van 

het geslacht Nakkalajarvi (1835-1980) 
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Welke externe factoren hebben nu eigenlijk een ongunstige invloed gehad op de na-oorlogse 

ontwikkeling van de rendierteelt van de rendiertelersgroep Nakkala ' Kort samengevat zijn dat de 

navolgende omstandigheden 

a) de slechte verstandhouding met de rendiertelers van de aangrenzende rendiertelersgroep Erkuna 

Beide rendiertelersgroepen betwisten voortdurend de grenzen van eikaars weidegebied De enige 

herkenbare scheidingslijn tussen hun weidegronden is de officiële administratieve grens tussen de 

rendierteeltdistricten Kasivaxsi en Nakkala Tot voor enkele jaren hebben beide 

rendiertelersgroepen de bouw van een omheining steeds afgewezen, omdat een dergelijke 

omheining de manoeuvreerruimte voor hun rendieren ernstig zou beperken 

b) de voltooiing van de omheining langs de Noors-Finse staatsgrens in de jaren vijftig De bouw van 

deze omheining leidt tot het achterwege laten van de gezamenlijke migratie van gezinnen naar de 

zomernederzetting De gezinnen blijven voortaan in de winternederzetting achter 

Door de bouw van de grensomheining is het niet langer noodzakelijk om de rendieren in de 

zomermaanden continu te hoeden 

c) de beslissing van het Finse Provinciaal Bestuur in 1965 tot wijziging van de administratieve grens 

tussen de beide rendierteeltdistricten Met du besluit verliest de rendiertelersgroep Nakkala meer 

dan een derde deel van haar winterweiden 

d) de opkomst van de rendierteelt van Finse rendiertelers uit Hetta en Peltovuoma Met hun 

aanwezigheid in het weidegebied verhinderen zij voor de rendiertelers van Nakkala een eventuele 

uitbreiding с q uitwijkmogelijkheid in zuidelijke richting Ten slotte nemen geleidelijk andere 

rendiertelersgroepen (Magga, Kova-Labba) een deel van hun weidegebied in gebruik 

Magga 

De meerderheid van de rendiertelers van de rendiertelersgroep Magga behoort tot het geslacht 

Magga, eén van de oudste nomadiserende en rendiertelende Saamenfamilies in het onderzoeksgebied 

(Rosberg 1910 -1912 27 Itkonen 1948 I 127, Ibidem 1948 II 275) Als grootste rendiertelersgroep 

met 23 actieve rendiertelers, die tezamen 15 huishoudingen vormen, bezit zij ruim 60% van het 

totaal aantal rendieren in het rendierteeltdisrnct Nakkala Haar weidegebied strekt zich uit over het 

noordoostelijk deel van de gemeente Enontekio met een totale weideoppervlak van ongeveer 2400 

km2 De afstand tussen zomer- en winterweiden bedraagt 30 а 35 km 

Vanwege de oostelijke ligging van haar weidegebied binnen de gemeente Enontekio wordt de 

rendiertelersgroep Magga onder collega rendiertelers ook wel "Itakyla" (Ned vert 'oostelijk dorp") 

genoemd 
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Vanwege de oostelijke ligging van haar weidegebied binnen de gemeente Enontekiö wordt de 

rendiertelersgroep Magga onder collega rendiertelers ook wel "Itakyla" (Ned. vert, "oostelijk dorp") 

genoemd. 

De geschiedenis van het geslacht Magga is eveneens een voorbeeld van de dynamiek van de 

Saamische rendierteelt en de ondernemingszin van een Saamisch rendiertelersgcslacht. 

De sluiting van de staatsgrenzen aan het eind van de vorige eeuw heeft voor de leden van het geslacht 

Magga verstrekkende gevolgen gehad zowel in de persoonlijke leefsfeer als bij de uitoefening van hun 

rendierteelt. 

In de 18e eeuw trekken de Magga's, die toen nog deel uitmaakten van het Saamendorp 

Suonttavaara, met hun rendierkuddes van hun winterweiden in het zuiden (Ounastunturi) via 

Porojarvi en Samasjarvi naar de zomcrweiden langs de kust van de Noordelijke Ijszee (vermoedelijk 

in de buurt van de plaats Raisio) en weer terug. Als in 1852 de Noors-Finse staatsgrens voor hen 

gesloten blijft, tracht een deel van de rendiertelers het verbod te ontduiken door zich te laten 

overschrijven van het Noorse Kautokeino 

8. Op de voorjaarsweiden van de rendiertelersgroep Kaijukka. 1977 
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naar het Zweedse Karesuando - een administratieve oplossing die hen als nieuwe Zweedse 

staatsburgers in staat stelt voor een groot gedeelte het traditionele migratiepatroon te blijven 

uitvoeren 

Anderen gaan echter op zoek naar nieuwe weiden in Fins Lapland Slechts een aantal van hen slaagt, 

enkele leden nemen het besluit hun nomadische rendiertelersbestaan te beëindigen 

Aan de hand van mutaties in de kerkboeken en archiefmateriaal van de parochie Karesuando en 

Enontekio heb ik kunnen nagegaan op welke wijze de verschillende huishoudingen hebben 

gereageerd op de sluiting van de staatsgrenzen (zie tabel reacties van de leden van het geslacht Magga 

op de grenssluitingen in 1852 en 1889) Voor een beschrijving van de Saamische rendiertelers die als 

gevolg van genoemde grenssluitingen hun geluk elders in Fins Lapland zoeken, moge ik 

kortheidshalve verwijzen naar Aikio & Aikio (1989 116-130) 

Ik beperk mij hier tot de ontwikkeling van de rendiertelersgroep Magga zoals die destijds vorm krijgt 

door Heikki Magga (1859-1934), de jongste zoon van Nula Magga, die in 1903 besluit in 

Enontekio te blijven, na eerst te hebben gekozen voor eerdergenoemde administratieve oplossing 

Bij zijn terugkeer in Enontekio brengt hij ruim 700 rendieren mee, die hij laat weiden in het gebied 

rond Ounastuntun, waar ook Finnen uit Peltovuoma en Hetta hun rendieren hoeden De 

concentratie van rendieren in het omheinde berggebied leidt al vrij snel tot het uitbreken van 

rendierepidemieen met gevolg dat er aanzienlijke sterfte onder rendieren ontstaat 

Vijfjaar later (1908) trekt Heikki Magga, wiens rendierbezit inmiddels is gereduceerd tot slechts 

enkele vrouwelijke rendieren, naar het noordoostelijk deel van de gemeente Enontekio om daar 

opnieuw zijn geluk te beproeven Het nieuwe weidegebied is nog niet door andere 

rendiertelersgroepen permanent in gebruik. Alleen rendiertelers uit de aangrenzende gemeente Inari 

laten hier zo nu en dan hun rendieren grazen De nabijheid van de staatsgrens en de op enige afstand 

gelegen weidegebieden van rijke rendiertelersgroepen (Nakkala en Inari) bieden de Magga's - hoewel 

niet helemaal zonder risico's - goede vooruitzichten om hun rendierteelt te ontwikkelen Zolang er 

nog geen rendieromheining langs de staatsgrens is gebouwd, laten zij hun rendieren ook regelmatig 

m η in de herfst- en zomerperiode aan de Noorse kant grazen 

Afgedwaalde rendieren, meestal afkomstig van rendierkuddes uit Nakkala en Inari, worden zonder 

enige aarzeling in de eigen rendierkudde opgenomen 
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37. Overzicht van het vestigingspatroon van de leden van de rendiertelende familie Magga als 

gevolg van grenssluitingen in 1852 en 1889 

A = · 

ik A 

"orposet" 
(A) 

Zweeds onderdaan in 
1880 (Kautokeino), 
Fins onderdaan in 
1889 (Enontekiö), 
gaat in 1699 met 
rendierkudde naar 
Sodankyla 
(Kopsusjoki. Alajoki) 

"kutturat" 
(B) 

Trekt in 1886 naar 
Inan (Ivalojoki) en 
zet daar de 
rendierteelt voort 

Thomas Jooseppi 
(C) 

Beiden vestigen 
zich als sedentaire 
bewoners in de 
aangrenzende 
gemente Kittila in 
1902 en later in 
Enontekiö (1920) 

"heikilaiset" 
(D) 

Noors onderdaan in 
1893 (Kautokeino); 
Fins onderdaan in 
1903 (Enontekiö), 
trekt met zijn 
rendieren naar 
noordoostelijk deel 
van Enontekiö 

Karesuando 

Enontekiö 

In de beginjaren zijn voor Heikki Magga en zijn gezin (10 personen) jacht en visserij als 

nevenactiviteiten onontbeerlijk. Het tijdelijk bezit van één of meer koeien op de zomernederzetting 

geeft hen de "laatste zekerheid". Ook voor de Magga's legt het grote aantal schadeloosstellingen 

wegens hooischade een aanzienlijk beslag op het rendement van de rendierteelt. Naarmate hun 

rendierteelt zich op voortvarende wijze ontwikkelt, neemt de noodzaak van nevenactiviteiten 

geleidelijk af. 
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De voorspoedige groei van de rendiertelersgroep Magga in de periode voor de Tweede Wereldoorlog 

kan men toeschrijven aan drie strategieën die in werkelijkheid ook door de andere 

rendiertelersgroepen in het onderzoeksgebied worden toegepast 

a) intensief hoeden 

b) inlijving van afgedwaalde rendieren van anderen 

c) aangaan van huwelijksrelaties met leden van aangrenzende rendiertelersgroepen 

Laten we deze drie strategieën nog eens nader bekijken 

ad a Binnen de grenzen van hun weidegebied schikken de Magga's en hun rendierkuddes zich naar 

de wisselende ecologische omstandigheden in de jaarseizoenen, het gedrag van het rendier en naar de 

eigenheid van het terrein Voortdurend zoeken zij naar een evenwichtig samenspel van drie factoren 

t w de natuurlijke omgeving - het rendier en de mens Vele malen weten zij handig gebruik te 

maken van de (tijdelijke) afwezigheid van andere rendiertelersgroepen Door de rendieren vrijwel 

continue te hoeden en een flexibel migratiepatroon toe te passen inclusief de overschrijding van 

weidegrenzen, de verplaatsing van zomernederzettingen en het organiseren van rendierscheidingen, 

slagen ZIJ erin hun rendierteelt tot ontwikkeling te brengen 

Wat betreft de verplaatsing van hun zomernederzetting in de buurt van de staatsgrens komt het 

volgende patroon naar voren 
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periode zomernederzetting 

1910- 1920 Piergujarvi 

1921 - 1950 Kalkujarvi 

1950-1953 Tsuukissoutsi 

1954 -1967 Naltijarvi 

1968- Kalkujarvi 

De verplaatsing van de zomernederzetting illustreert de manier waarop de rendrertelersgroep Magga 

adequaat reageert op externe omstandigheden zoals benutting van de vrije ruimte in het weidegebied, 

de goede verstandhouding met de rendiertelersgroep Nakkala en de bouw van de gaasafrastering 

langs de staatsgrens 

Binnen de rendiertelersgroep vindt een opdeling in drie wintergroepen plaats De Finse ñloloog Prof 

Paavo Ravila maakte tijdens zijn zomerreis in 1932 hierover de navolgende notitie 

"aan het meer Kalkujarvi staan vier Lappententen, waann 29personen wonen Begin junt trekken 

zij met hun sleden naar deze zomernederzetting Op hun sleden, getrokken door rendieren, 

vervoeren zij ook brandhout (-) De rendieren worden continu gehoed en de rendierkalveren krijgen 

onmiddellijk na de geboorte een rendieroormerk (-) Kort voor Mikkelidag (2919) splitst de 

rendiertelersgroep zich in drie wintergroepen Deze rendterscheiding vindt plaats aan het 

Reatkameer Oula Magga trekt met zijn kudde m zuidelijke richting tot aan Kuortusvaara Nula 

Magga gaat met zijn rendieren in oostelijke richting via Jobavaara tot aan Avisuoratuntun (-) 

OuL· en Nula Magga zijn de zonen van Heikki Magga, die elk zo η 800 rendieren bezitten De 

derde wtntergroep bestaat uit Heikkt Magga zelf, zijn schoonzoon Juhani Jp NakkaUjarvi ("Iskon 

Jussa") en zijn twee zonen Juhani en Heikkt Hun kudde telt ongeveer 1600 rendieren, zij trekken 

in zuidoostelijke richting tot aan het dorpje Nunnanen (-) 

(Ravila 1971 261) 

De rendiertelersgroep Magga beschikt aanvankelijk over voldoende eigen arbeidskrachten Een aantal 

jongere zonen gaat zelfs tijdelijk als rendierteeltknecht bij andere rendiertelersgroepen (ook in 

Noorwegen) werken Naarmate het rendierbezit toeneemt (midden jaren dertig telt de kudde van de 

Magga's ruim 3000 rendieren) groeit ook de behoefte aan arbeidskrachten Men is gedwongen om 

buiten de eigen rendiertelersgroep te recruteren onder Finse sedentaire bewoners uit de dorpen 

Peltovuoma en Nunnanen 
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Eén van hen, Emo Ruotsala, treedt in het begin van de jaren dertig in dienst van Nula Magga Door 

zijn huwelijk in 1939 met de dochter van een rendiertelende Saame uit het Noorse Kautokeino 

verwerft hij veel rendieren Na de Tweede Wereldoorlog vormt hij met zijn gezin (twee zonen) 

binnen de rendiertelersgroep Magga al gauw een eigen wintergroep 

ad b Aan beide zijden van hun eigen weidegebied zijn de Magga's omringd door rijke 

rendiertelersgroepen Ook voor hen is de verleiding te groot om ongemerkte en afgedwaalde 

rendieren in hun rendierkudde op te nemen Een bijzondere gelegenheid doet zich voor in de jaren 

dertig toen de rendierkudde, bestaande uit meer dan 5000 rendieren en toebehorend aan de 

rendiertelersgroep van Nula Lensman uit de aangrenzende gemeente Inan, zich ongecontrolleerd (o 

a als gevolg van epidemieën) verspreidde richting het weidegebied van de Magga's 

ad с Het is bepaald niet toevallig dat vier leden van de rendiertelersgroep Magga een 

huwelijksverbintenis aangaan met leden van de rendiertelersgroep Nakkala Ook in deze gevallen 

hebben rendierteeltstrategische redenen ongetwijfeld een rol gespeeld Twee zonen en een dochter 

van Nula Magga huwen elk met een partner uit het Noorse Kautokeino, eveneens rendiertelende 

Saamen 

Juist vanwege deze familiebanden tussen de verschillende rendiertelersgroepen, ook aan de Noorse 

kant van de staatsgrens, ontstaan er nieuwe vormen van samenwerking Bijvoorbeeld in geval van 

vermenging van eikaars rendierkuddes in de winter Vaak wordt dan afgesproken om de 

rendierkuddes gezamenlijk te hoeden tot aan het voorjaar 

Uit het huwelijksvestigingspatroon van de rendiertelersgroep Magga blijkt dat mannen bij hun 

huwelijk in de eigen groep blijven, terwijl de meeste vrouwen juist de groep verlaten en zich bij de 

rendiertelersgroep van hun partner vestigen Er zijn slechts twee uitzonderingen (in 1938 en 1976) 

bekend waar de schoonzoon uit de andere rendiertelersgroep zich vestigt bij die van de Magga's In 

beide gevallen gaat het om iemand uit de rendiertelersgroep Nakkala 

De na-oorlogse ontwikkeling van de rendiertelersgroep Magga komt in grote lijnen overeen met die 

van de andere rendiertelersgroepen d w z afbakening van het weidegebied met 

rendieromheiningen, extensivering van het rendierteeltwcrk en sedentansatie van de huishoudmgen 

Daarenboven kan worden vastgesteld dat de Magga's hun positie voortdurend hebben verstevigd m 

η binnen het eigen rendierteeltdistrict Uit hun midden wordt al sinds het begin van de jaren 

zeventig de voorzitter van het rendierteeltdistrict Nakkala gekozen Een van hen heeft al vele jaren 

zitting in het Bestuur van de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten 
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Na de aanzienlijke verliezen tijdens de oorlogsjaren 1943-1944 herstelt het rendierbezit van de 

rendiertelersgroep Magga zich gestadig (tabel 23 ontwikkeling van het rendierbezit van twee 

rendiertelersgroepen in het rendierteeltdistnct Nakkala 1950-1978) Ook het aantal actieve 

rendiertelers neemt in deze periode toe in het rendierteeltjaar 1962-1963 16 personen, in 1978-

1979 23 personen De leden van de rendiertelersgroep Magga wonen tegenwoordig in het kerkdorp 

Hetta en de buurtschappen Vuontisjarvi, Nunnanen en Nakkala 

Wat betreft het rendierteelcwerk in de wintermaanden is het aantal wintergroepen, dat aanvankelijk 

naar gelang de weideomstandigheden varieerde van 4 tot 5 wintergroepen, teruggebracht naar twee 

Tijdens het rendierteeltjaar 1976-1977 worden de rendieren in de scheidingsruimte Talvadas 

opgedeeld over twee wintergroepen t w die van de rendiertelers uit Hetta en Vuontisjarvi (de 

"Hettalaiset") en van de rendiertelers uit Nunnanen (de "Nunnalaiset") De vorming van een derde 

wintergroep, bestaande uit de overgebleven rendiertelers van de rendiertelersgroep Nakkala moet in 

de toekomst niet worden uitgesloten 

Voor de samenstelling van deze wintergroepen zijn de rendiertelers in het verwantschapsschema van 

de rendiertelersgroep (diagram Magga-sii'da 1976 1978) aangeduid met I ("Nunnalaiset") en II 

("Hettalaiset") 
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HOOFDSTUK 7. RENDIERTEELTDISTRICTENSTELSEL (Fins: paliskunta; 

Saamisch: palgas-koddi, bálggus) 

De rendierteclt heeft in wezen twee verschijningsvormen, een Saamische en een Finse Deze 

tweevormigheid dateert van drie eeuwen geleden, wanneer ook Finse kolonisten zich bezig gaan 

houden met rendierteclt Sindsdien heeft de betrokkenheid van de Finnen ontegenzeggelijk de 

ontwikkeling van de rendierteelt gedomineerd zowel op het organisatorische als op het legislatieve 

vlak 

In het verleden maakten verschillende Staatscommissies voor rendierteeltzaken herhaaldelijk melding 

gemaakt van de eigen wijze waarop Saamen hun rendierteelt uitoefenen Deze vaststelling en 

overeenkomstige aanbevelingen hebben echter nooit geleid tot concrete uitwerkingen. Zo heeft de 

Saamische rendierteelt en in het bijzonder het Saamische sn'dâ-systeem in de thans geldende 

rendierteeltwetgeving geen officiële erkenning gekregen, in tegenstelling tot Zweden en Noorwegen, 

waar Saamen over een in de rendierteeltwet vastgelegd alleenrecht beschikken voor de uitoefening 

van de rendierteelt 

De uniforme en vooral eenzijdig Finse benadering in de wetgeving en organisatiestructuur van de 

rendierteelt heeft er toe geleid dat bijvoorbeeld etnische en culturele aspecten buiten beschouwing 

zijn gelaten 

In dit hoofdstuk zal de historische ontwikkeling van de organisatie van de rendierteelt en het 

functioneren van het rendierteeltdistrict worden behandeld In hoofdstuk 8 komt de 

rendierteeltwetgeving met betrekking tot het rendierbezit en het gebruik van de weiden aan de orde 

Definiëring van "paliskunta" 

In de woordenlijst behorende bij het Staatsrapport inzake voorstellen voor de eerste rendierteeltwet 

wordt "paliskunta" omschreven als "een begrensd gebied, waarvan de rendierbezitters voor de 

uitoefening van de rendierteelt een administratieve eenheid vormen' (Komiteanmietinto 1929 8, Inte 

no 3) In het moderne standaard Fins woordenboek Nykysuomen Sanakirja staat de volgende 

omschrijving van "paliskunta" "een door rendieretgenaren gevormd samenwerkingsverband' 

(Sadeniemi 1973) 

Over de etymologie van het woord 'paliskunta" kan het volgende worden opgemerkt 

In het dagelijks spraakgebruik spreken rendiertelers vaker van "palkinen" dan van "paliskunta" Het 

Finse woord "palkinen" heeft voornamelijk betrekking op het weidegebied, waar de rendieren voor 
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langere tijd verblijven; vergelijk zomerweiden (Fins: kesäpalkinen), herfstweiden (Fins: 

syyspalkinen). In de zomermaanden wanneer rendieren veel last van muggen ondervinden, proberen 

zij zich daartegen te beschermen door voortdurend in beweging te blijven. Dit bewegen en grazen op 

één plaats wordt in de Saamische taal "pal'gah" (Fins: paikia) genoemd. Een rendier dat op zo'n 

gebied blijft en niet afdwaalt noemen rendiertelende Saamen een "pal'gaspoadzu (poadzu = rendier). 

De sporen, die de rendieren ¡n het terrein achterlaten, heten in het Fins "paikaita" 

(Komiteanmietintö 1914:16; Komiteanmietintö 1929:8:16). 

De conclusie lijkt dus gerechtvaardigd dat het Finse woord "paliskunta" is afgeleid van het 

Saamische werkwoord "pal'gah". Dit is bepaald niet verwonderlijk omdat deskundigen (Savolainen 

1984:33) ervan overtuigd zijn dat de huidige rendierteeltterminologie uiteindelijk van Saamische 

oorsprong is. 

In de huidige rendierteeltwet wordt onder een rendierteeltdistrict verstaan een bestuurlijke eenheid, 

die gevormd wordt door rendiereigenaren. Deze bestuurlijke eenheid, werkt voorwaardenscheppend 

ten behoeve van de rendierteelt beoefening. Een rendiereigenaar kan lid zijn van maar één 

rendierteeltdistrict. Het ambtsgebied van een rendierdistrict is een door rendieren van nature 

bepaald weidegebied binnen één gemeente. De grenzen van een rendierteeltdistrict worden 

bekrachtigd door het Provinciaal Bestuur van de respectievelijke provincies Lapland en Oulu 

(Poronhoitolaki 1990, art. 6). 

Volgens bestaande juridische opvattingen is het rendierteeltdistrict moeilijk te plaatsen in een 

bepaalde rechtspersoon categorie of zoals Joona (1989:29) opmerkt "er zijn goede redenen aanwezig 

om het rendierteeltdistrict als een eigen rechtspersoon type te beschouwen ". Het houdt volgens hem het 

midden tussen een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organisatie. De activiteiten van het 

rendierteeltdistrict hebben geen winstoogmerk. 

In juridisch opzicht heeft het rendierteeltdistrict nog de meeste gelijkenis met een vereniging d. w. z. 

een vereniging van rendiereigenaren met een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de zorg 

en aanwending van het rendierbezit met dien verstande dat de individuele rendiereigenaar de 

uiteindelijke beschikkingsbevoegdheid over zijn eigen rendieren heeft en daaruit ook de 

voortvloeiende voordelen geniet. Naar buiten toe treedt het rendierteeltdistrict op als lokale 

vertegenwoordiger van rendierteeltbelangen. 
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Historische ontwikkeling van de organisatie in de rendierteelt 

algemeen 

De eerste kolonisten, die zich in de woudgebieden in het zuidoosten van Fins Lapland zo ongeveer 

drie eeuwen geleden vestigen, bezitten al vrij gauw na hun komst kleine rendierkuddes, die zij 

hoofdzakelijk gebruiken voor transportdoeleinden in de winterperiode In dat jaargetijde is het 

rendier ν w b het uitvoeren van transporten veruit superieur boven het paard Een 

kolonistenbestaan zonder rendieren in het Noorden was toen niet goed mogelijk, aldus Kortesaimi 

1977 401-412) 

Later gaan kolonisten naast landbouw en rundveeteelt ook rendierteelt bedrijven Deze combinatie 

verschaft hen voldoende werk, voedsel en een niet onbelangrijk neveninkomen In bepaalde delen 

van het rendierteeltgebied overtreft het aantal Finse rendiereigenaren en de omvang van h u n 

rendierbezit al spoedig die van de rendiertelende Saamen bevolking Er vindt een explosieve toename 

van het rendierbezit plaats Bijvoorbeeld in Fins Lapland verachtvoudigt het totale rendierbezit zich 

in de periode 1850 - 1900 naar 80 883 rendieren (Grotenfelt 1920 19) 

De voortschrijdende kolonisatie en de forse groei van het rendierbezit doet op verschillende plaarsen 

de behoefte ontstaan aan regels en overeenkomsten tussen rendiereigenaren onderling en tussen 

rendiertelers en boeren Finse boeren eisen schadeloosstelling voor de schaden die rendieren aan hun 

akkers en verzameld hooi aanrichten Onderl ing sluiten Finse rendiereigenaren lokale 

overeenkomsten met betrekking tot het verzamelen van rendieren, de registratie van 

rendieroormerken en de behandeling van ongemerkte rendierkalveren 

Het oudste voorbeeld van zo'n overeenkomst dateert uit 1769 Finse landbouwers in de buurt van 

Pudasjarvi in het noorden van de provincie Oulu sloten toen de navolgende overeenkomst (Halila 

1954 223) 

- "zonder toestemming van de dorpsbewoners mogen geen rendieren worden verzameld en naar de 

omheinde ruimte (Fins erotus) worden gebracht, 

- het oormerken van rendierkalveren mag alleen geschieden in aanwezigheid van twee à drie 

personen, 

- honden, die de rendierkudde lastig vallen, moeten worden vastgenomen, 

- ledere rendiereigenaar is verantwoordelijk voor zijn rendieren die binnen de omheinde ruimte 

zijn verzameld, 

- het is toegestaan wilde rendieren neer te schieten, 

- iedere rendiereigenaar is verplicht mankracht te leveren voor het verzamelen van de rendieren 

naar ratio van zijn rendierbezit Indien de rendieretgenaar hierbij in gebreke blijft, is hij verplicht 

een vergoeding te betalen aan degenen, die ook zijn rendieren hebben verzameld 
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Verschillende onderdelen uit deze overkomst vinden we later terug bij de invoering van het 

rendiertecltdistrictenstelsel (1898) en de eerste rendierteeltwctgeving (1932). 

Ook op andere plaatsen (Sodankylä, Kuusamo) in Fins Lapland treffen we soortgelijke 

overeenkomsten aan (Itkonen 1948 1:118; Komiteanmietintö 1929:8:13). 

In de tweede helft van de vorige eeuw ontstaan er nieuwe problemen als gevolg van de sterke 

uitbreiding van het landbouwareaal, de waardevermeerdering van de bossen en de flinke groei van de 

rendierteelt. De positie van de rendierteelt ten opzichte van andere bestaansmiddelen is dan in het 

geding. De Finse overheid besluit het weiderecht op domeingronden aan een vergunningenstelsel te 

binden, dat dan telkens voor een bepaalde periode kan worden verlengd (Halonen 1962:5-11). Met 

het vergunningenstelsel heeft de overheid vooral haar zorg voor de staatsbossen op het oog. Later, 

wanner de vorming van rendierteeltdistricten (Fins: paliskunnat) als voorwaarde wordt gesteld om 

domeingronden te gebruiken, stelt de overheid het rendierteeltdistrict verantwoordelijk voor 

eventuele schade aan de staatsbossen (joona 1989:54). 

Als in 1898 opnieuw een verlenging van de weidevergunning aan de orde is, neemt de Keizerlijke 

Senaat op voorstel van het Ministerie van Bosbouw het navolgende besluit (Keys. Senatens beslut 

den 22. mars 1898 ang. vilkoren for rättighet till renbete) : 

"art. 1. voor de uitoefening van de rendierteelt worden rendiereigenaren verflicht от 

rendierteeltdistricten te vormen cq. zich daarbij aan te duiten. Deze rendierteeltdistricten hebben 

vaste grenzen; 

art. 2. de rendiereigenaren wijzen een uitvoerende voorzitter aan, die verantwoordelijk is voor het 

kappen van bomen. De voorzitter behoort een zelfstandig beroep uit te oefenen (Zweeds: forman 

med husbonderät) in het rendierteeltdistrict; 

art. 3. de uitvoerende voorzitter van het rendierteeltdistrict, die zich bij ede verbindt, is verplicht 

aan de plaatselijke vertegenwoordiger van het Ministerie van Bosbouw opgave te doen van de 

grenzen van het rendierteeltdistrict en van het aantal rendieren dat zich in het rendierteeltdistrict 

bevindt. " 

Het besluit van de Keizerlijke Senaat in 1898 wordt algemeen beschouwd als de aanleiding tot de 

vorming van rendierteeltdistricten (Alaruikka 1964:16-17; Komiteanmietintö 1929:8:17). Lang vòòr 

dit besluit, met name in het zuidelijk deel van het rendierteeltgebied, bestaan er op vrijwillige basis al 

rendierteeltdistricten (Savolainen 1984:36). De meeste rendierteeltdistricten zijn hier tot stand 

gekomen in de periode 1870-1900 (Kortesalmi 1996). In gemeenten met een overwegend 

rendiertelende Saamen bevolking gaat het initiatief vooral uit van Finse rendiereigenaren. Onder 
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rendiertelendc Saamen is de behoefte aan een dergelijke organisatie nauwelijks aanwezig, omdat zij 

vanouds gewend zijn hun rendieren binnen hun eigen rendiertelersgroepen te verzorgen In de 

zuidelijke rendierteeltdistncten is de situatie volstrekt anders Hier vormen de rendierteeltactiviteiten 

veel meer een nevenactiviteit en vinden de rendierteelcwerkzaamheden volledig door en op kosten 

van het rendierteeltdistrict plaats 

Nog voòr de formele invoering van het rendierteeltdistnctenstelsel in 1898 treffen we in 

verschillende gemeenten rendierverenigingen (Fins poroyhtio) aan, die zich bezighouden met de 

coördinatie van lokale rendierteeltzaken De rendierverenigingen krijgen van het gemeentebestuur als 

taak om binnen de eigen gemeente toezicht uit te oefenen op het functioneren van de 

rendierteeltdistncten, die toen overigens nog niet wettelijk waren voorgeschreven Ook worden zij 

belast met de opstelling van een gemeentelijk rendierteeltreglement en houden zij de administratie 

van rendieroormerken bij (Alaruikka 1964 32) 

Al deze verantwoordelijkheden van de locale rendiervereniging vinden we later in de eerste 

rendierteeltwet van 1932 terug Dan verandert ook de naam in rendierííí/ívereniging (Fins 

poronhoitoyhdistys) en is het lidmaatschap van het rendierteeltdistrict voor iedere rendiereigcnaar 

verplicht 

In 1926 besluiten een aantal rendierteeltdistncten en rendierverenigingen tot de oprichting van de 

Finse rendierveredelingsvereniging - Suomen Porojalostus Yhdistys met het doel om hun 

activiteiten voor het hele rendierteeltgebied te coördineren Deze vrijwillige organisatie vormt de 

voorloper van de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistncten - Pahskuntain Yhdistys - gevestigd 

in de provinciehoofdstad Rovaniemi Deze Centrale Organisatie wordt ingesteld bij de 

rendierteeltwet van 1948 Bij dezelfde wet worden de locale rendierteeltverenigingen opgeheven en 

krijgen alle rendierteeltdistncten automatisch het lidmaatschap van Pahskuntain Yhdistys (zie 

organisatieschema rendierteelt in Finland) 

Volgens de huidige rendierteeltwet (1990) heeft Pahskuntain Ydistys als overkoepelende organisatie 

de opdracht om leiding te geven aan de ontwikkeling van de rendierteelt in het algemeen, het 

bevorderen van onderzoek en veredelingsactiviteiten in het kader van de rendierfokkerij alsmede alle 

taken, die deze organisatie bij wet worden opgedragen (Poronhoitolaki 1990 art 20) De overheid 

beschouwt Pahskuntain Yhdistys als de nationale belangenorganisatie op het gebied van de 

rendierteelt De activiteiten van Pahskuntain Yhdistys worden door de Finse overheid gefinancierd 

uit de begroting van het Ministerie van Land- en Bosbouw 
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39. Kaart van het Finse rendierteeltgebied met de indeling in rcndierteeltdistricten 

De tócale oppervlakte van het rendierteeltgebied, vastgelegd in de huidige rendierteelrwet 

(Poronhoitolaki 1990, art 2) bedraagt ongeveer 115 000 km2 Het weidegebied is verdeeld in 57 

rendierteeltdistncten, waarvan 41 in de provincie Lapland en 16 in de provincie Oulu 
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40. Organigram van de Finse rendiertcelt 

Staatsraad 
Ministerie van Landbouw 

(Helsinki) 

Provinciaal bestuur 
(Oulu) 

Provinciaal bestuur 
(Rovaniemi) 

Centrale overheid van de 
rendierteeltdistncten 

(Rovaniemi) 

1 

Rendierteeltdistncten 
(57) 

Enontekio 

De eerste overeenkomsten en afspraken tussen rendiertelende Saamen en kolonisten worden in de 

gemeente aan het begin van de 19e eeuw gesloten 

Bij een rechtszaak in 1798 komen rendiereigenaren overeen dat zij met hun rendierkuddes op een 

afstand van 2 5 tot 5 km buiten de bebouwing van de kolonisten blijven (Arell 1977 177) Rondom 

de dorpen en buurtschappen geldt een beschermde zone, waar alleen de last- en trekrendieren van de 

sedentaire bevolking worden toegelaten Een andere belangrijke reden voor de instelling van zo'n 

beschermde zone is de behoefte aan rendiermos, dat de kolonisten in de winter aan hun rundvee 

opvoeren 

Bij dezelfde rechtszitting spreken rendiereigenaren ook af dat zij bij terugkeer van de zomerweiden in 

Noorwegen zoveel mogelijk de natuurweiden van de kolonisten zullen ontzien O p hun beurt nemen 

de kolonisten de verplichting op zich om de hooivoorraden en natuurweiden, die verspreid over het 

onderzoeksgebied liggen, te omheinen en bij de eerste sneeuwval het verzamelde hooi naar de hoeve 

te transporteren (Halonen 1962 5) 

In 1878 stelt de gemeenteraad controleurs (Fins kaïtsijamies) aan die toezicht moeten houden op 

het juiste gebruik van rendieroormerken In dezelfde vergadering benoemt de gemeenteraad op 

verzoek van Finse inwoners uit de buurtschappen Palojoensuu en Suonttajarvi een rendiertccltman 

(Fins poronhoitomies), die belast wordt met de registratie van het aantal last- en trekrendieren 

alsmede van de schade, die rendieren in het gebied veroorzaken (Enontekion kunnan 

kuntakokouspoytakirja 1878) 
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Bovengt noemde gemeenteraadsbesluiten vinden we later in 1893 terug in een uitgebreid 

rendierteeltreglement voor de gemeente Enontekio (Fins ehdotus ohjesaannon porojen hoidolle 

Enontekion kunnassa) In het 35 artikelen cellende reglement wordt onderscheid gemaakt tussen de 

rendierteelt van Finnen of sedentaire bewoners en de nomadische rendierteelt van de Saamen 

Rendiertelende Saamen hoeden op traditionele wijze hun eigen rendieren, terwijl Finse 

rendiereigenaren hun rendieren laten verzorgen door betaalde hoeders (Fins raitio) Verder staan er 

in het rendierteeltreglement gedetailleerde bepalingen over de verantwoordelijkheden van de ramo, 

het oormerken van rendierkalveren, schaderegelingen en beperkingen bij het weiden van rendieren 

Ofschoon de rendiertelende Saamen in de gemeente Enontekio wat betreft het rendierbezit een 

dominante positie innamen, richt de gemeenteraad zich vooral op de verdediging van de belangen 

van sedentaire bewoners Het gemeentelijk rendierteeltreglement gaat feitelijk uit van de stationaire 

Finse rendierteelt 

Het gemeentelijk rendierteeltreglement voorziet bovendien in de oprichting van een 

rendierteelcvereniging, waarvan alle rendiereigenaren verplicht worden lid te zijn De lokale 

rendierteeltvereniging heeft een drieledige doelstelling (Hyvannen 1984 78) 

a) uitbreiding van het rendierbezit, 

b) voorkoming van schade aan bezittingen van de sedentaire bevolking 

c) organisatie van de rendierteelt 

Na herziening van het gemeentelijk rendierteeltreglement in 1916 blijkt de taakstelling van de 

rendierteeltvereniging feitelijk niet te zijn veranderd "ontwikkeling en organisatie van de rendierteelt 

op een wijze die zo min mogelijk schade veroorzaakt aan bezittingen van de sedentaire bevolking ' 

(Enontekion kunta 1916, art 2) 

omstreeks de eeuwwisseling was ongeveer 88% van de bevolking in Enontekio in het bezit van eén of meer rendieren 

(Komitcanmietinto 1905 3 30 Frostetius 1901) 
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41. Kaart waarop de grenzen staan aangegeven van de rendierteeltdistricten in de gemeente 

Enontekiö van 1893 tot heden 

Aan een rapport over de rendierteelt in de gemeente Enontekió, uitgebracht aan de provinciale 

gouverneur in 1894, ontlenen we de navolgende informatie over het bestaan van vier 

rendierteeltdistricten " waar rendiereigenaars elk op eigen wijze hun rendieren hoeden " : 

Peltovuoma paliskunta 1300 km2 

Palojoensuu paliskunta4000 km 

Nakkala paliskunta 2200 km2 

Lappi paliskunta 4600 km 
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Kort vòor de eeuwwisseling fuseren de rendierteeltdistricten Peltovuoma en Palojoensuu Zij vormen 

samen het rendierteeltdistnct Peltovuoma Bij deze ene fusie blijft het echter met, want in 1918 gaan 

vervolgens de rendierteeltdistricten Peltovuoma en Nakkala op in eén rendierteeltdistnct onder de 

naam Nakkala paliskunta De totstandkoming van deze laatste fusie heeft nogal wat voeten in de 

aarde De eerste gemeenschappelijke vergadering vindt pas vier jaar na het fusiebesluit plaats (') De 

Finse rendiereigenaren uit Peltovuoma ondernemen later meermalen (1938, 1946) pogingen om 

zich weer af te scheiden, maar het Provinciaal Bestuur van Fins Lapland wijst hun verzoeken af 

In het begin van de jaren zeventig wijzigt men de naam van Lappi paliskunta in Kasivarsi paliskunta 

om verwarring te vermijden met een rendierteeltdistnct in de gemeente Sodankyla, dat dezelfde 

naam draagt 

De geschiedenis van de rendierteeltdistricten in de gemeente Enontekio leert ons dat het bij 

voortduring ontbreekt aan samenwerking Regelmatig ontstaan er conflicten over het weidegebruik 

en vermeende grensoverschrijdingen door rendierkuddes Het ontbreken van onderlinge 

samenwerking zowel binnen het rendierteeltdistnct als daarbuiten valt m ι te verklaren door twee 

omstandigheden t w a) de inrichting van de rendierteelt is een van buiten opgelegd proces en b) 

binnen het wettelijk voorgeschreven organisatorische kader blijven de verschillende 

rendiertelersgroepen zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de rendierteeltwerkzaamheden Dit 

laatste is voor de Saamische rendiertelersgroepen op zich geen probleem, want ZIJ regelen onderling 

hun rendierteeltzaken 

Een sprekend voorbeeld van een langlopend meningsverschil vormt de vaststelling van de grens 

tussen de rendierteeltdistricten Nakkala en Kasivarsi 

De verbondenheid met hun weidegebied gedurende vele generaties als ook de Saamische 

rendierteelttraditie van langgerekte migraties tussen zomer- en winterweiden maken het voor 

rendiertelende Saamen in het onderzoeksgebied moeilijk de in hun ogen "kunstmatige" grenzen, 

vastgesteld door de Finse overheid, te respecteren 

De strijd om rendierweiden en de verlegging van grenzen van het eigen weidegebied zijn een bijna 

noodzakelijk onderdeel van de Saamische rendierteelt en kunnen feitelijk worden gezien als uitingen 

van vitaliteit van hun rendierteelt 

Zoals ik eerder heb aangegeven tonen de Saamische rendiertelersgroepen over het algemeen weinig 

betrokkenheid bij het werk van het rendierteeltdistnct In het bijzonder geldt dit voor de 

rendiertelende Saamen van het rendierteeltdistnct Kasivarsi Zij geven meer prioriteit aan hun eigen 

rendiertelersgroep dan aan het rendierteeltdistnct 
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Over de activiteiten van de rendierteeltdistricten in Enontekio schrijft in 1929 de Staatscommissie 

ter voorbereiding van de eerste rendierteeltwet de navolgende verhelderende passage 

"Het functioneren van het rendierteeltdismct is zwak Het beperkt ach in feite tot vergaderingen, 

waar de schadevergoedingen aan de sedentaire bevolking moeten worden vastgesteld Er is wel een 

gemeentelijk rendierteeltreglement, maar men houdt zich er met aan " 

(Komiteanmietinto 1929 8 36) 

De Finse jurist Korpijaakko (1988 84) beschouwt het Finse rendierteeltdistrictenstelscl voor de 

ttadinonele Saamische rendierteelt als volstrekt overbodig, omdat iedere rendiereigenaar zijn eigen 

rendieren hoedt De invoering van het rendierteeltdistrictenstelscl heeft volgens haar veel meer te 

maken met de behoeften van andere bestaansgroepen Zoals ook reeds in de inleiding is gesteld was 

de introductie van het rendierteeltdismct vooral bedoeld om de belangen van de niet-rendiertelende 

bevolking veilig te te stellen Het rendierteeltdismct moest in hun ogen fungeren als wettelijke 

instantie, waarop zij hun schade konden verhalen in geval rendieren schade hadden aangericht aan 

hooi en rendiermos weiden 

Voor wat betreft de historische ontwikkeling van het rendierteeltdismct in Enontekio kan ik deze 

laatste constatering van Korpijaakko onderschrijven In hoofdstuk 10 zal met name de positie van 

het rendierteeltdismct in de concurrentieverhouding tussen rendiertelers en sedentaire bevolking 

nader worden belicht 

Eveneens kan ik mij vinden op grond van mijn eigen observaties in de opvatting van de 

Staatscommissie, die in 1973 in haar rapport de organisatie van de rendierteelt in Enontekio 

beschrijft als "een mengvorm van de traditionele Saamische rendiertelersgroep en het door de 

rendierteeltwetgevtng voorgeschreven Finse rendiertee Itdistrici' (Komitenmietinto 1973 46 236) 

Samenstelling van bet rendierteeltdismct 

Alle personen van Finse nationaliteit, die in het weidegebied van het rendierteeltdismct wonen en 

die een of meer rendieren bezitten onder een eigen rendiermerk, zijn lid van het rendierteeltdismct 

Bij hoge uitzondering kan het rendierteeltdismct tijdelijk toestemming verlenen voor het weiden in 

haar gebied van rendieren, waarvan de eigenaar zelf buiten het rendierteeltdismct woont 

Het aantal rendiereigenaren varieert overeenkomstig de bij de jaarlijkse verplichte telling 

aangetroffen rendieren van een jaar en ouder In het rendierteeltjaar 1977-1978 werden er in 

Enontekio van 287 rendiereigenaren rendieren geteld, in 1984-1985 bedroeg het aantal 
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rendiereigenaren 317, verdeeld over de beide rendierteeltdistricten: Nakkalä paJiskunta 173 en 

Kásivarsi paliskunta 144 (in het rendierteeltjaar 1995-1996 respectievelijk 169 en 151 

rendiereigenaren). Deze informatie is afkomstig van de Centrale Organisatie van 

Rendierteeltdistricten. 

Volledigheidshalve dient nog te worden vermeld dat ook het rendierteeltdistrict en de Centrale 

Organisatie van Rendierteeltdistricten rendieren mogen bezitten. Bij laatstgenoemde organisatie gaat 

het alleen om rendieren die gehouden worden voor onderzoeksdoeleinden. In enkele 

rendierteeltdistricten dragen bepaalde fokrendierstieren het e igendomsmerk van het 

rendierteeltdistrict. 

Het aantal geregistreerde rendieroormerken in Enontekio bedroeg in het rendierteeltjaar 1982-1983 

664. De Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten houdt een gecomputeriseerd register bij van 

alle in het Finse rendierteeltgebied in gebruik zijnde rendicrmerken. In het rendierteeltjaar 1982-

1983 waren in het register 16303 rendieroormerken opgenomen. 

Volgens de huidige rendierteeltwet heeft iedere rendiereigenaar recht op het gebruik van één 

rendieroormerk (Poronhoitolaki 1990 art. 23). 

Het feit dat er meer rendieroormerken zijn dan rendiereigenaren wordt eenvoudig verklaard 

enerzijds door de omstandigheid dat niet ieder rendier wordt geteld en anderzijds doordat personen 

om verschillende redenen en soms tijdelijk geen rendieren meer bezitten. 

Taakstelling van het rendierteeltdistrict 

Aan het rendierteeltdistrict zijn in de huidige rendierteeltwet (Poronhoitolaki 1990, art. 7) de 

navolgende taken opgedragen: 

1) toezicht op het hoeden en de verzorging van rendieren van de leden-eigenaren binnen het 

weidegebied van het rendierteeltdistrict; 

2) toezicht op de naleving en uitvoering van in de rendierteeltwet voorgeschreven werkzaamheden 

zoals verzamelen, tellen en oormerken van rendieren; 

3) het voorkomen van schade, die rendieren kunnen aanrichten; 

4) verhinderen dat rendieren naar het weidegebied van aaangrenzende rendierteeltdistricten 

afdwalen. 

Ten aanzien van de derde taakstelling (voorkoming van schade) draagt het rendierteeltdistrict de 

collectieve verantwoordelijkheid voor de bescherming en schadeloosstelling van andere 

bestaansbronnen in haar weidegebied (Poronhoitolaki 1990, art. 31 en 35). 
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In geval in het eigen weidegebied rendieren uit andere rendierteeltdistricten worden aangetroffen, is 

het rendierteeltdistnct verplicht om deze "vreemde" rendieren (Fins: vieroporot) te verzorgen totdat 

de rechtmatige eigenaren hun rendieren weer terughalen (meestal gebeurt dit tijdens de 

rencherscheiding in de winter). Het rendierteeltdistnct ontvangt voor deze dienstverlening meestal 

een vergoeding, die jaarlijks wordt vastgesteld door de Centrale Organisatie van 

Rendierteeltdistricten 

Bij eerdergenoemde in de rendierteeltwet vastgelegde taakstelling kan worden opgemerkt dat het 

rendierteeltdistnct formeel verantwoordelijk is voor wat Paine (1972:79) noemt "the control and 

nurturance of animals in the terrain" terwijl aan de individuele rendierbezitter de zorg wordt 

overgelaten voor "the growth of capital and the formation of profif Volgens hem zou deze 

organisatorische scheiding van twee in werkelijkheid complementaire verantwoordelijkheden weleens 

nadelig kunnen zijn voor het slagen van de rendierteelteconomie omdat "itis upon the integration of 

herding and husbandry efforts that a pastoral economy ultimately depends " 

Ook de Britse antropoloog Ingold laat zich vrij pessimistisch uit over deze gescheiden 

verantwoordelijkheden. Hij bepleit een geïntegreerde aanpak inzake weidegebruik en selectie van 

rendieren op het niveau van hec rendierteeltdistnct 

"Ideally, the association could be converted into some form of share co-operative in which all 

husbandry decisions would be taken jointly in accordance with production goals and a defined 

pasture and selection policy, rather than as at present, by a multitude of independent owners whose 

holdings are often too small to allow scope for rationale choice" 

(Ingold 1978 121) 

Ofschoon bepaalde rendierteeltwerkzaamheden in de wet zijn vastgelegd, bestaat er over het hele 

rendierteeltgebied toch een grote variatie in de uitvoering daarvan. Dit komt bijvoorbeeld tot 

uitdrukking bij de vergoedingen voor verrichte arbeid In de rendierteeltdistricten, gelegen in het 

zuiden en midden van Fins Lapland, krijgen rendiertelers die aan het verzamelen van de rendieren 

deelnemen daggeld uitbetaald ongeacht het resultaat van hun werk In de meer noordelijke 

rendierteeltdistricten, waar Saamen in de meerderheid zijn, wordt het verzamelen van de rendieren 

betaald naar ratio van het aantal verzamelde rendieren Het laatste systeem legt nadrukkelijker de 

verantwoordelijkheid voor het rendierteeltwerk bij kleine eenheden, die er dus belang bij hebben dat 

hun operaties slagen. Deze eenheden herinneren feitelijk aan kleinschalige rendiertelersgroepen in de 

traditionele Saamische rendierteelt waarvan de leden worden gerecruteerd op basis van "informal ties 
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of reciprocal dependency centering upon a prominent individual renewed for his experience and succes in 

directing herd-gathering operations" 

(Ingold 1983a 62) 

In het onderzoeksgebied hebben rendiertelende Saamen en Finnen vanaf de invoering van het 

rendierteeltdistrictenstelsel de rendierteelt in eigen hand gehouden binnen de ruimte die de 

rendierteeltwetgeving hen toestond Het hoeden van de rendieren geschiedt door de 

rendiertelersgroepen op hun traditionele weiden Voor het verzamelen van rendieren wordt geen 

vergoeding betaald Zaken als schadeloosstelling en noodzakelijke investeringen zoals omheiningen, 

scheidingsruimten, veldslachtenj, voortvloeiende uit verplichtingen op grond van de rendiertecltwet, 

regelt het rendierteeltdistrict 

Van een scherp gescheiden verantwoordelijkheid, waartegen Paine en Ingold m ι terecht hun 

bedenkingen hebben, is in Enontekio geen sprake In de praktijk zijn de in de rendierteeltwet 

vastgelegde verantwoordelijkheden van het rendierteeltdistrict in vergaande mate gedelegeerd aan de 

rendiertelersgroepen Deze situatie is uniek te noemen voor het hele Finse rendierteekgebicd 

Organisatie van het rendierteeltdistrict 

algemeen 

De huidige organisatie van het rendierteeltdistrict is geregeld in de rendierteeltwet 

Het bestuur is ab volgt samengesteld (Poronhoitolaki 1990, art 17) 

- uitvoerend voorzitter (Fins poroisanta) 

- waarnemend uitvoerend voorzitter (Fins vara-isanta) 

- vier bestuursleden, waarvan een als administrateur (Fins rahastonhoitaja) wordt aangewezen 

De zittingsperiode van het bestuur bedraagt drie jaar Zij wordt verkozen door de ledenvergadering, 

die tweemaal per jaar bijeenkomt Andere vertrouwensfuncties waarvoor leden-rendiereigenaren 

kunnen worden aangewezen, zijn die van werkleider, teller en vertegenwoordiger in aangrenzende 

rendierteeltdistncten 

De ledenvergaderingen worden in het voorjaar en in de herfst georganiseerd Hier komen o a de 

navolgende agendapunten aan de orde 
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herfstvergadering - verslaglegging van het afgelopen rendierteeltjaar 

- goedkeuring van het financieel verslag 

- verkiezing van bestuursleden / vertrouwenspersonen 

- planning van de rendierteeltactiviteiten voor de komende winter 

voorjaarsvergadering -vaststelling van de begroting 

- vaststelling van de jaarlijkse individuele bijdrage (Fins paamaksu) 

goedkeuring van de tellijst van rendieren 

Alle rendiereigenaren hebben in de ledenvergadering stemrecht Het aantal individuele stemmen is 

gelijk aan het eigen rendierbezit, doch dit mag niet meer bedragen dan vijf procent van het totaal 

aantal stemmen (= aantal éen jaar en oudere rendieren, geteld in het afgelopen rendierteeltjaar) 

(Poronhoitolaki 1990, art 15) In het bestuur van het rendierteeltdistrict heeft bij stemming de 

grootte van het individuele rendierbezit formeel geen betekenis hier geldt " one man, one vote " 

Alle rendierteeltdistricten (57) zijn lid van de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten 

(Poronhoitolaki 1990, art 20) Het bestuur hiervan bestaat uit een voorzitter, een waarnemend 

voorzitter, een vertegenwoordiger van de overheid, aangewezen door het Ministerie van Land- en 

Bosbouw en een Saamen vertegenwoordiger, aangewezen door de Saamen Delegatie Verder telt het 

bestuur nog 12 andere bestuursleden afkomstig uit verschillende delen van het Finse 

rendierteeltgebied Voor het zittingsjaar 1994-1996 werden van de 12 bestuursleden-

rendiereigenaren vijf rendiertelende Saamen verkozen De functie van waarnemend voorzitter wordt 

de laatste twee decennia steeds vervuld door een rendiertelende Saame 

Eenmaal per jaar organiseert de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten haar 

ledenvergadering ofwel rendierparlement (Fins poroparlamentti) Het rendierteeltdistrict wordt bij 

deze vergadering in de meeste gevallen vertegenwoordigd door haar uitvoerend voorzitter of diens 

waarnemer en de administrateur Ingeval van stemming beschikt ieder rendierteeltdistrict over 

tenminste een stem per duizend getelde rendieren van een jaar en ouder Op grond van dit principe 

kunnen de noordelijk gelegen en door Saamen gedomineerde rendierteeltdistricten in belangrijke 

mate invloed uitoefenen op het beleid van de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten In de 

praktijk vinden er zelden stemmingen in het "rendierparlement" plaats 
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Enontekio 

Laten we eens kijken hoe de organisatie van het rendierteeltdistrict in het onderzoeksgebied toen en 

nu in de praktijk functioneer(t)(de) 

Uit archiefmateriaal van de beide rendierteeltdistricten blijkt dat in het verleden het vooral Finnen 

zijn geweest die zich in meerderheid hebben beziggehouden met het besturen van het 

rendierteeltdistrict en de toenmalige lokale rendier(teelt)vereniging Onderwijzers, klerken, dominees 

en politiebeambten vervulden toen regelmatig vertrouwensfuncties Vóór de Tweede wereldoorlog 

waren de functies van uitvoerend voorzitter en administrateur vaak gecombineerd 

De betrokkenheid van rendiertelendc Saamen bij het bestuur van hun rendierteeltdistrict is in 

Nakkala en Kasivarsi paliskunta verschillend In het rendierteeltdistrict Kasivarsi wordt in 1967 voor 

de eerste maal in haar geschiedenis een rendiertelende Saame als uitvoerend voorzitter benoemd, 

daarentegen hebben rendiertelende Saamen in het rendierteeltdistrict Nakkala bijna vanaf de 

oprichting steeds zitting gehad in het bestuur Zo wijst men in 1904 de rendiertelende Saame Antti 

Tuomaspoika Nakkalajarvi aan als uitvoerend voorzitter voor een periode van drie jaar Hij wordt 

herkozen voor nog een tweede periode Voor de Tweede Wereldoorlog oefenen na hem met enige 

tussenpozen drie andere rendiertelende Saamen deze functie uit 

Vanaf het midden van de jaren zestig bekleden in beide rendierteeltdistricten rendiertelende Saamen 

de functie van uitvoerend voorzitter 

In het bestuur van de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten heeft bijna onafgebroken een 

rendiertelende Saame uit het rendierteeltdistrict Nakkala zitting gehad 

De rendierteelrwet draagt aan de uitvoerend voorzitter verschillende taken op, t w 

"de uitvoerend voorzitter draagt zorg voor de uitvoering van werkzaamheden die krachtens de 

rendierteeltwet aan het rendierteeltdistrict zijn toegewezen, voert de besluiten uit van het bestuur en 

de ledenvergadering, vertegenwoordigt het rendierteeltdistrict naar buiten toe en ziet toe op de 

organisatie van het rendierteeltdistrict en zijn (tijdelijk aangesteld) personeel" 

(Poronhoitolaki 1990, art 19) 

In het onderzoeksgebied verwachten de rendiertelers van hun voorzitter dat hij hun 

rendierteeltbelangen naar buiten toe goed en onpartijdig behartigt op het niveau van de gemeente, 

de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten en eventueel in contacten met het Ministerie van 

Land- en Bosbouw Zij beschouwen hem vooral als verbindingspersoon, ook binnen het eigen 

rendierteelcdistrict tussen de verschillende rendiertelersgroepen Zijn persoonlijke autoriteit is vaak 

beperkt, hetgeen valt te verklaren uit het feit dat het formele leiderschap van het rendierteeltdistrict 

niet noodzakelijkerwijs samenvalt met het informele leiderschap van de Saamische 
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rendiertclersgroep Binnen het bestuur van het rendierteeltdistnct zijn de bestaande 

rendiertelersgroepen evenredig vertegenwoordigd 

In het rendierteeltdistnct Nakkala was lange tijd de waarnemend uitvoerend voorzitter een 

rendiertelende Fin afkomstig uit de rendiertelersgroep Peltovuoma/Hetta Sinds enkele jaren wordt 

ook deze functie door een rendiertelende Saame waargenomen 

Het administratieve beheer was in het verleden niet het sterkste punt van beide rendierteeltdistncten 

In de beginjaren doen zich regelmatig problemen voor soms blijft de afrekening jarenlang zoek of 

wordt deze niet tijdig ingediend In 1935 stelt de gemeentelijke rendierteeltvereniging een onderzoek 

in naar de boekhouding van de beide rendierteeltdistncten Haar conclusies laten aan duidelijkheid 

niets te wensen over 

"de administratieve zaken ztjn tn het rendierteeltdistnct Nakkah met zorg en overeenkomstig de 

wet bijgehouden, maar in het rendierteeltdistnct Lappi (nu Kastvarsi) heeft men nog nooit een 

boekhouding gevoerd 

(Enontekion poroyhtion poytakirja 1935, 30/12, par 3) 

De aanzienlijke uitbreiding van financiële handelingen, die het rendierteeltdistnct tegenwoordig 

krachtens de rendiertceltwet moet verrichten, vereist een professionele opzet van de administratie 

Beide rendierteeltdistncten hebben er de voorkeur aan gegeven om een lokale bankdirecteur als hun 

administrateur aan te wijzen 

De ledenvergaderingen hebben in de loop der tijden duidelijk veranderingen ondergaan Ten tijde 

van de omvangrijke hooischaden, kort voor en na de Tweede Wereldoorlog, staan de vergaderingen 

van de rendierteeltdistncten geheel in het teken van de behandeling van tientallen schadeclaims van 

Finse boeren De vergaderingen duren soms twee à drie dagen De gevoerde discussies over al of niet 

vermeende hooischade zijn levendig en kleurrijk (zie ook hoofdstuk 10) 

De latere vergaderingen duren over het algemeen kort en worden vaak slecht bezocht Bij 

verschillende vergaderingen is het mij opgevallen hoe weinig betrokkenheid de aanwezigen tonen 

De meer gecompliceerde zaken werden bijna altijd doorverwezen naar het bestuur Van enige sfeer 

van gemeenschappelijkheid was nauwelijks sprake Men maakte de indruk er vooral op uit te zijn om 

de belangen van de eigen rendiertelersgroep veilig te willen stellen In het rendierteeltdistnct 

Kasivarsi zijn het meestal oudere mannen en vrouwen die aan de ledenvergadering deelnemen 

Actieve rendiertelers hebben het drukker met andere zaken of zoals een informante tegenover mij het 

kernachtig uitdrukte "de beslissingen worden elders genomen, niet hier" Zij bedoelden daarmee aan te 

geven dat relevante rendierteeltbeshssingen in het veld bij de rendierkuddes worden genomen 
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Tijdens de door mij bezochte (6) ledenvergadering gingen de rendiereigenaren een discussie over 

rendierteeltonderwerpen die ten nauwste samenhingen met etnische, minoriteits- en/of culturele 

rechten duidelijk uit de weg Enerzijds was dit verrassend omdat in die jaren veel gesproken werd 

over voorstellen voor een nieuwe rendierteeltwet en daarmee samenhangende onderwerpen о a 

eigendoms- en gebruiksrechten van de Saamen Anderzijds was het ook wel te begrijpen omdat 

dergelijke discussies bij verschillende Finse collega's tot nogal wat irritatie en emoties aanleiding 

geven Saamen zijn zich hiervan goed bewust Zij beschouwen de rendierteeltorganisatie op niveau 

van het rendierteeltdistnct noch op dat van de Centrale Organisatie van Rendiendierteeltdismcten 

het geschikste forum voor zo'n discussie 

Rendiertelende Saamen bespreken gewoonlijk dit soort onderwerpen bij voorkeur in hun eigen 

organisaties Voor het onderzoeksgebied is dat de lokale vereniging Johti Sabmalazzat O p regionaal 

en nationaal niveau vervult de Saamen Delegatie deze functie 

Rendiertecltactivitciten van het rendierteeltdistrict 

De huidige rendierteeltwet (1990) bevat voorschriften over het voorkomen van schaden, het 

verzamelen, het scheiden, het tellen en het oormerken van rendieren Het bestuur van het 

rendierteeltdistrict ziet toe op de naleving van deze voorschriften en neemt zo nodig zelf initiatieven 

om de wettelijk verplichte werkzaamheden uit te voeren 

"rendieren moeten gehoed worden om te voorkomen dat ze niet zonder toestemming van de 

eigena(a)r(en) akkers, erven, tuinen en percelen met jonge aanplant betreden dan wel onnodig 

schade aanrichten aan Und- en bosbouw 

(Poronhoitolaki, art 31) 

"het rendierteeltdistrict is verplicht om jaarlijks een aantal rendierscheidmgen te organiseren, waar 

de slachtrendteren van de andere rendieren worden afgescheiden, tijdens de rendierscheidtng wordt 

het aantal te slachten en in leven gebleven rendieren geteld, die op hun beurt worden voorzien van 

een merkteken 

(ibidem, art 28) 

"van de getelde rendieren stelt het rendierteeltdistrict jaarlijks een teliijst op " 

(ibidem, art 30) 
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'ieder rendier moet voorzien zijn van een rendieroormerk van de rendteretgenaar. dit oormerk moet 

op voorstel van het rendierteeltdistrtct zijn goedgekeurd en geregistreerd door de Centrale 

Organisatie van Rendierteeltdistncten (-) " 

(ibidem, art 23) 

Uitgangspunt blijft dat de individuele rendiereigenaar verantwoordelijk is voor zijn rendieren, 

hetgeen betekent dat hij in principe zelf zijn rendieren hoedt of dat hij deze taak delegeert aan 

anderen In het laatste geval kan hij het rendierteeltdistrict hiermee belasten of sluit hij een 

onderlinge overeenkomst met een rendierteler (Fins ramo) 

Neemt het rendierteeltdistrict het hoeden en verzamelen van rendieren op zich, dan verhoogt dit 

aanmerkelijk de kosten voor de individuele rendiereigenaar, omdat dan meestal gewerkt wordt op 

basis van een van tevoren vastgestelde dagvergoeding Aan de individuele rendiereigenaar staat het 

vrij naar eigen inzicht aan het werk deel te nemen Voor zijn participatie ontvangt hij een 

dagvergoeding Het rendierteeltdistrict werkt op basis van een werkplan, dat de ledenvergadering 

vastgestelt Tegelijkertijd worden dan ook de werkleiders van de verschillende werkgroepen 

aangewezen 

In tegenstelling tot het hoeden en verzamelen van de rendieren geschiedt het oormerken van de 

rendierkalveren in de regel door de rendiereigenaar zelf of door diens vertegenwoordiger 

Al eerder is benadrukt dat de Saamische en Finse rendiertelers in Enontekio, binnen de 

mogelijkheden die de rendierteeltwetgeving hen biedt, de rendierteeltwerkzaamheden zelf uitvoeren 

Verdeeld over de rendiertelersgroepen hoeden zij gemeenschappelijk zonder geldelijke vergoeding 

van het rendierteeltdistrict hun rendieren op de traditionele weidegronden 

Bij het dagelijkse rendierteeltwerk is de betrokkenheid van het rendierteeltdistrict in het 

rendierteeltdistrict Nakkala groter dan die in het rendierteeltdistrict Kasivarsi Dit vindt zijn 

verklaring in het feit dat in het rendierteeltdistrict Nakkala meer Finse rendiereigenaren zijn en zij 

actief deelnemen in het bestuur De Finse rendiereigenaren hebben in het verleden meermalen 

geprobeerd om het op daggeldvergoeding gebaseerde collectieve rendierteeltsysteem in te voeren 

Uiteindelijk is hen dat niet gelukt De moeizame inning van de individuele bijdragen en de hoge 

kosten die het systeem voor de rendiereigenaren met zich meebrengt, heeft hen steeds weer doen 

terugkeren naar het huidige systeem (geen dagvergoedingen) 

In het rendierteeltdistrict Nakkala hoeden de rendiertelersgroepen zelf hun rendieren In de zomer 

en in het voorjaar oormerken zij hun rendierkalveren De andere rendierteeltwerkzaamheden zoals 

de indeling van winterkuddes de telling en de verkoop en/of slachting van de rendieren vinden sinds 

het begin van de jaren zeventig centraal plaats in de scheidingsruimte Dalvadas Vóór die tijd werden 

deze activiteiten gescheiden in tijd en locatie uitgevoerd binnen elk van de rendiertelersgroepen 

186 



De organisatie van deze rendierscheidingen berust bij het rendierteeltdistrict, alleen de 

rendiertelersgroepen zorgen voot het verzamelen en weer weggeleiden van de rendieren 

Tijdens zo'n rendierscheiding verrichten een tiental personen werk als teller, nachtwaker en 

schoonmaker Meestal zijn zij extern tijdelijk aangetrokken arbeidskrachten Voor hun werk krijgen 

zij van het rendierteeltdistrict een dagvergoeding Voor het slachten van de rendieren nemen de 

rendierslachterijen zelf hun personeel mee 

In het rendierteeltdistrict Kasivarsi is de betrokkenheid van het rendierteeltdistrict aanmerkelijk 

geringer Het hoeden van de rendierkuddes, de indeling van de winterkuddes, het oormerken van de 

rendierkalveren en het tellen en slachten van de rendieren vinden gedecentraliseerd plaats op het 

weidegebied van elk der rendiertelersgroepen Iedere rendiertelersgroep heeft de beschikking over 

omheiningen, een scheidingsruimte, eén of meer omheinde ruimtes op de zomerweiden en 

overnachtingshutten (Fins tyomaakamppa) Een deel van deze voorzieningen is gefinancierd door de 

Finse overheid 

Alleen bij de telling van de rendieren is een beëdigd vertegenwoordiger van het rendierteeltdistrict 

aanwezig, meestal de uitvoerend voorzitter of diens plaatsvervanger 

De rol van het rendierteeltdistrict beperkt zich tot de administratieve uitvoering van verplichtingen, 

die voortvloeien uit de rendierteeltwet zoals de telling van rendieren, de registratie van oormerken, 

de inning van het weidegeld en de indiening van aanvragen voor verschillende vormen van 

overheidssubsidie alsmede de financiële afwikkeling daarvan 

Toen in 1973 tijdens een ledenvergadering een van de rendiertelersgroepen voorstelde de Finse 

collectieve daggeldvergoeding in te voeren, was de reactie van de andere leden unaniem afwijzend 

Vooral grote rendiereigenaren verzetten zich fel tegen de introductie ervan Zij beschouwen een 

dergelijk beloningssysteem als te duur Bovendien zijn zij bevreesd - gelet op ervaringen elders in het 

Finse rendierteeltgebied - (niet geheel ten onrechte) dat de aantrekkingskracht van geldelijke 

beloningen zal leiden tot scheve en onverantwoorde verhoudingen tussen het aantal arbeidskrachten 

en het te verrichten werk (Kasivarsi paliskunta 1952 - 1977) 

Een recente ontwikkeling in de rendierteelt is de onderhandehngsrol van het rendierteeltdistrict bij 

de verkoop van slachtnjpe rendieren Sinds het rendierteeltjaar 1976-1977 sluit het 

rendierteeltdistrict Nakkala in de herfst een collectief contract met een rendierslachterij af, waarbij de 

rendierslachterij zich garant verklaart voor de afname van een bepaald quantum rendieren tegen een 

vaste kilopnjs Binnen deze overeenkomst heeft iedere rendiereigenaar de vrijheid om te beslissen 

welke en hoeveel rendieren hij of zij wenst te verkopen De rendierslachterij rekent na de verkoop 

met iedere rendiereigenaar apart af 
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In het rendierteeltdistrict Kasivarsi wil men nog steeds niet aan een dergelijke raamovereenkomst. 

Zonder tussenkomst van het rendierteeltdistrict organiseren de rendiertelersgroepen onafhankelijk 

van elkaar op verschillende tijdstippen en plaatsen, de verkoop van hun rendieren. 

Administratie van het rendierteeltdistrict 

In de voorjaarsvergadering van het rendierteeltdistrict legt de administrateur de jaarlijkse begroting 

aan de leden voor. Aanvaarding van de begroting impliceert voor de individuele rendiereigenaar 

overigens ook de vaststelling van zijn financiële bijdrage (Fins: páamaksu, vuosimaksu) aan het 

rendierteeltdistrict. 

De jaarraming van inkomsten en uitgaven van het rendierteeltdistrict Nákkala over het 

rendierteeltjaar 1985 - 1986 is weergegeven in tabel 42 

42 . Tabel Begroting van het rendierteeltdistrict Näkkälä over het rendierteeltjaar 1985-

1986 

A. UITGAVEN 

- bestuurskosten jaarwedde uitvoerend voorzitter 

dagvergoeding uitv. voorzitter 

jaarwedde administrateur 

dagvergoeding administrateur 

kantoorbenodigdheden / post 

telefoon 

advertentiekosten 

jaarwedde wnd. voorzitter 

vergaderkosten/ vergoeding bestuursleden 

FMK 

7.000,-

4.000,-

3.600,-

2.000,-

2.000,-

4.000,-

2.000,-

1.500,-

10.000, 

38.100,-

- schadevergoedingen 

- arbeidskosten 

hooischaden 

loon/reiskosten taxateurs 

onderhoud omheiningen 

bouw omheiningen ter bescherming akkers 

dagvergoeding/reiskosten afgevaardigden 

5.000,-

1.500,-

10.000,-

10.000,-

26.500,-
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naar omliggende rendierteeltdistncten 

vergoeding aan rendierteeltdistncten, waar 

eigen rendieren worden aangetroffen 

vergoeding voor assistentie bij 

rendierscheiding 

5 000,-

1 000,-

25 000,-

31 000,-

• bouw/onderhoud omheiningen (langs grens rendierteeltdistrict) 25 000,-

• gerechtskosten (ingeval van schadevergoedingen) 

- weidehuur 

3 000,-

3 500,-

- onvoorziene kosten 

Totaal uitgaven 

5 000,-

132 100, 

В I N K O M S T E N 

- jaarlijkse bijdrage per rendier vanaf één jaar en ouder 

11471 rendieren χ FMK 10,-

- andere inkomsten uit rente en dividend 

Totaal inkomsten 

114 710,-

17 390,-

132 100,-

Hieronder worden de uitgaven en de inkomsten van het rendierteeltdistrict nader toegelicht 

A UITGAVEN 

De uitgaven van het rendierteeltdistrict zijn in vier hoofdcategorien te onderscheiden 

a) bestuurskosten 

b) schadevergoedingen 

c) arbeidskosten 

d) bouw/ vernieuwing/onderhoud omheiningen 

ad a bestuurskosten 

De uitvoerend voorzitter, zijn plaatsvervanger en de administrateur ontvangen ieder voor hun 

werkzaamheden een jaarwedde, aangevuld met een dagvergoeding De andere bestuursleden krijgen 
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een onkostenvergoeding uitgekeerd. Onder deze uitgavencategorie vallen ook presentiegelden, 

vergaderkosten, administratiekosten en representatie kosten. In beide rendierteeltdiscricten vormen 

de uitgaven i. v. m. het besturen van het rendierteeltdistrict één van de grootste onkostenposten. De 

bestuurskosten van het rendierteeltdistrict Näkkälä werden in de rendierteeltjaren 1975/1976 en 

43 . Cirkelgram van begrootte uitgaven van het rendierteeltdistrict Näkkälä in het 

rendierteeltjaar 1985-86 

m bestuurskosten 

23% 

20% 

29% 

I schadevergoedingen 

D arbeidskosten 

G bouw/onderhoud 
omheiningen (langs grens 
rendierteeltdistrict) 

• gerechtskosten (ingeval 
van schadevergoedingen) 

Uweidehuur 

1985/1986 begroot op 28 % resp. 28.8 % van de totale uitgavenbegroting. Voor het 

rendierteeltdistrict Käsivarsi lag dit percentage in het rendierteeltjaar 1985/1986 nog hoger t. w. 

37.2%. 

ad. b. schadevergoedingen 

De verantwoordelijkheid voor schadeloosstelling ingeval rendieren schade hebben aangericht berust 

bij het rendierteeltdistrict (Poronhoitolaki art. 35). Bovendien heeft het rendierteeltdistrict de 

verplichting omheiningen of andere installaties te bouwen ter bescherming van akkers, tuinen en 

erven (ibidem, art. 32). Voor deze bouwkosten kan het rendierteeltdistrict in aanmerking komen 

voor overheidssteun. 

Na de topjaren van hooischaden (kort vòòr en ná de Tweede Wereldoorlog) zijn de uitgaven voor o. 

a. schadevergoedingen en de bouw van omheiningen langs akkers en weiden sterk afgenomen. Voor 

het gehele Finse rendierteeltgebied bedroegen de uitgaven omgerekend per geteld rendier vanaf één 

jaar en ouder in het rendierteeltjaar 1985/1986 FMK 3,20 (Pommies 1987:2:15). 
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In het bijzonder voor het rendierteeltdistnct Näkkala hebben deze uitgaven wegens hooi- en 

akkerschade steeds zwaar op zijn begroting gedrukt, zoals wordt geïllustreerd in onderstaande tabel 

44. Tabel Uitgaven aan schadevergoedingen, uitgedrukt in percentage van de totale 

uitgaven van het rendierteeltdistrict Näkkälä in de periode 1913-1993 

jaar 

1913 

1934 

1953 

1955 

1975 

1985 

1992 

1993 / 1994 

percentage 

70.5% 

71.5% 

78.3% 

80.0% 

24.0% 

20.1% (= FMK 2,05 per geteld rendier vanaf één jaar) 

(= FMK 0,39) 

(= FMK 0,57) 

bron: Nákkála paliskunta 1902 - 1986 

Poromies 1994:2:25 

Poromies 1995:2:20-21 

ad. c. arbeidskosten 

De rendierteeltdistricten Nakkala en Kásivarsi betalen aan hun hoeders geen dagvergoeding (Fins: 

paiväpalkka) voor het verzamelen en hoeden van de rendierkuddes. Andere rendierteeltdistricten 

doen dat wel. In het Finse rendierteeltgebied variëren de hoogte van vergoedingen en de wijze van 

betaling van rendierteeltdistnct tot rendierteeltdistrict. Bijvoorbeeld in de zomer ontvangen 

rendiertelers die rendieren verzamelen een vergoeding afhankelijk van het aantal geoormerkte 

rendierkalveren. In andere rendierteeltdistricten geschiedt de vergoeding op basis van gewerkte uren. 

In geval het rendierteeltdistrict over eigen rendieren beschikt, kan uitbetaling eventueel plaatsvinden 

in de vorm van rendieren. 

De dagvergoeding is overigens ontoereikend voor een rendierteler om van te leven. De hoogte van de 

dagvergoeding ligt beneden die van het wettelijk minimumloon. 

191 



Voor het rendierteeltjaar 1995/1996 schommelden de arbeidskosten per geteld rendier in de 

verschillende rendierteeltdistncten tussen FMK 7,81 (Kasivarsi) en FMK 189,91 (Halla) (Poromies 

1997 2.18-19) 

Uit deze gegevens ontleend aan het financiële overzicht van de Centrale Organisatie van 

Rendierteeltdistncten blijkt dat de arbeidskosten in de zuidelijk gelegen rendierteeltdistncten 

aanmerkelijk hoger liggen dan die in de noordelijkste rendierteeltdistncten. Tot deze conclusie komt 

ook de Saamische bioloog Aikio (1982:166-185) In de door rendiertelende Saamen gedomineerde 

rendierteeltdistncten wordt een deel van de rendierteelrwerkzaamheden zonder geldelijke vergoeding 

uitgevoerd door rendiertelersgroepen of vindt deze in familieverband plaats. 

Dit geldt in het bijzonder voor de beide rendierteeltdistncten in Enontekio De arbeidskosten per 

geteld rendier zijn hier dan ook veruit het laagst in het rendierteeltjaar 1995-1996 FMK 7,81 

(Kasivarsi) en FMK 14,32 (Nakkala). Alleen enkele personele uitgaven in verband met de organisatie 

van rendierscheidingen komen voor rekening van het rendierteehdistnct. 

ad d verbouw/vernieuwing en onderhoud van omheiningen 

Onder deze uitgavenpost vallen de kosten van omheinigen gebouwd langs het weidegebied en 

aangrenzende rendierteeltdistncten alsmede tussen rendiertelersgroepen. Omheiningen ter 

bescherming van akkers en weiden vallen hier niet onder (zie b). 

Het onderhoud van de rendieromheining langs de 1200 km lange Noors-Finse staatsgrens heeft het 

Finse Ministerie van Land- en Bosbouw uit besteed aan de rendierteeltdistncten Acht rendiertelers 

uit de twee rendierteeltdistncten zijn hiermee belast 

De kosten van rendieromheiningen tussen de rendierteeltdistncten komen ten laste van de 

rendierteeltdistncten In de meeste gevallen kunnen zij voor de bouw hiervan aanspraak maken op 

overheidssubsidies. 

Het rendierteeltdistnct Nakkala heeft langs zijn zuidoostelijke grens met drie aangrenzende 

rendierteeltdistncten een gemeenschappelijke rendieromheining gebouwd. De bouwkosten zijn 

destijds door de Finse overheid gefinancierd, maar de jaarlijkse onderhoudskosten komen voor eigen 

rekening (in het rendierteeltjaar 1985/1986 werden deze geraamd op 18.9 % van de totale uitgaven) 

Tenslotte 

Uit een overzicht van de begrootte uitgaven van het rendierteeltdistnct Nakkala over de periode 

1955-1986 blijkt dat hooischaden en daarmee samenhangende onkosten tot de jaren zestig 

grotendeels het budget van het rendierteeltdistnct hebben opgeëist. Tot die tijd ook beperkte de rol 

van het rendierteeltdistnct zich bijna uitsluitend tot het regelen van lokale geschillen tussen 

rendiertelers en landbouwers/veetelers Nadien hebben de verdergaande regulering van de 
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rendierteelt inclusief de invoering van een uitgebreid vergoedingen- en subsidiestelsel alsmede de 

wettelijk voorgeschreven organisatie van het rendierteeltdistrict ertoe geleid dat vooral de bestuurs-

en administratieve taken in omvang zijn toegenomen. De daaraan verbonden kostenontwikkeling 

manifesteert zich met name bij de twee rendierteeltdistricten in het onderzoeksgebied. 

In andere rendierteeltdistricten waar het zgn. daggeldvergoedingensysteem wordt toegepast zijn het 

vooral de arbeidskosten die zwaar op hun begroting drukken: naar schatting ongeveer 70 % à 80% 

(Nieminen &£ Leppaluoto 1984:2:34-43). 

Volledigheidshalve dient hier nog vermeld te worden dat voor het Finse rendierteeltgebied in het 

rendierteeltjaar 1995/1996 de totale kosten per geteld rendier in het onderzoeksgebied het laagst 

waren t. w. FMK 65,89 (Nakkalá) en FMK 39,50 (Kasivarsi). Voor het hele rendierteeltgebied 

bedroegen de gemiddelde kosten FMK 140,11 per geteld rendier (Poromies 1997:2:18-19). 

B. INKOMSTEN 

De voornaamste inkomsten van een rendierteeltdistrict zijn de verplichte jaarlijkse bijdragen van de 

rendiereigenaren. 

De rendierteeltwet (Poronhoiuolaki 1990, art. 12) verplicht iedere rendiereigenaar naar 

evenredigheid van de grootte van zijn rendierbezit bij te dragen in de kosten van het 

rendierteeltdistrict. Bij de vaststelling van de individuele bijdrage wordt ervan uit gegaan dat de 

contributie grotendeels de uitgaven van het rendierteeltdistrict moet dekken. Bij de berekening van 

de jaarlijkse bijdrage neemt men alleen het aantal officieel getelde éénjarige en oudere rendieren 

(Fins: lukuporot) in beschouwing. De jaarlijkse bijdragen in de rendierteeltdistricten Nakkalá en 

Kasivarsi waren in het rendierteeltjaar 1995/1996 FMK 30,- respectievelijk FMK 26 , - . De laagste 

contributie in het hele Finse rendierteeltgebied. 

Een tweede bron van inkomsten voor de meeste rendierteeltdistricten vormt de verkoop van 

ongemerkte rendierkalveren (Fins: peurat) en van niet te identificeren rendieren. Het 

rendierteeltdistrict heeft het recht deze rendieren alsmede rendieren uit andere rendierteeltdistricten 

die niet worden teruggehaald publiekelijk te verkopen dan wel op andere wijze te gelde te maken. 

Voor de twee rendierteeltdistricten Nakkalá en Kasivarsi is deze bron van inkomsten praktisch nihil. 

De intensieve en gedecentraliseerde wijze van hoeden van de rendierkuddes maakt het mogelijk dat 

alle rendierkalveren in de loop van het rendierteeltjaar worden geoormerkt. 

Een derde categorie van inkomsten bestaat uit rentevergoedingen en dividenden van zowel 

kapitaaldeelnamen of eigen fondsen als van steunuitkeringen of schadeloosstellingen van de overheid 

aan individuele rendiereigenaren. Het rendierteeltdistrict Kasivarsi verwierf op deze wijze in het 
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rendiertcelt-jaar 1985/1986 bijna 3 8 % van haar cotale inkomsten Voor het rendierteeltdistrict 

Nakkala bedroeg het overeenkomscige percentage 13 2% 

Evenals alle andere rendierteelcdismcten beschikten de rendierteeltdistncten Nakkala en Kasivarsi 

over aandelen en obligaties in hun "eigen" voor het hele Finse rendierteeltgebied opererende 

rendierslachtenj Poro ja Rusta ΟΥ in Rovaniemi Deze slachterij werd eind jaren tachtig failliet 

verklaard met gevolg dat de rendierteeltdistncten hun kapitaaldeelname bijna volledig hebben 

verloren en bovendien in toenemende mate afhankelijk zijn geworden van andere, meer commerciële 

rendierslachterijen in de regio (Ylajarvi 1989 12-13) 

Hoewel de Finse overheid geen directe financiële steun verleent aan de rendicrtcclt, is zij wel indirect 

betrokken bij de financiering van een aantal activiteiten in de rendierteelt zoals de subsidiering van 

de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistncten en de bouw (incl het onderhoud) van 

rendieromheiningen langs de staatsgrenzen Verder stelt de Finse overheid werkgelegenheidsgelden 

beschikbaar voor de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden aan diverse rendieromheimngen 

en scheidingsruimcen 

Analoog aan de schadeloosstelling regelingen, die reeds lang voor de landbouw- en veeteeltsector van 

toepassing waren, is pas in de jaren vijftig ook voor de rendierteelt een soortgelijk vergoedingenstelsel 

ingevoerd Voor vergoeding komen in aanmerking 

- door auto's en treinen aangereden en gedoodde rendieren 

- door roofdieren gedoodde rendieren 

- door natuurlijke omstandigheden veroorzaakte misoogst ofwel sterfte onder rendieren 

- teruggave van belasting op benzine bij gebruik van de sneeuwscooter in het rendierteelrwerk (is 

inmiddels afgeschaft) 

Sinds de aansluiting van Finland bij de Europese Unie ontvangt de rendierteelt op grond van EU-

directieven tijdelijk omvangrijke steun die bestemd is voor investeringen in exportslachterijen en 

voor ondersteuning van jonge starters in de rendierteelt Daarnaast ontvangen individuele 

rendiertelers EU-steun per geteld rendier (in het rendierteeltjaar 1996/1997 FMK 24 miljoen) 
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HOOFDSTUK 8. RENDIERTEELTWETGEVING 

Algemeen 

Recente Finse rechtshistorische onderzoekingen tonen aan dat in Finland, evenals in Zweden en 

Noorwegen, oorspronkelijk het alleenrecht voor de uitoefening van de rendierteelt genoten werd 

binnen het sii'dâ-stelsel (Hyvannen 1978, Korpijaakko 1985, 1989) Begin 18e eeuw raken deze 

oude rechten in de vergetelheid als gevolg van het feit dat in verschillende delen van Fins Lapland 

ook anderen dan Saamen buiten de sn'dâ rendierteelt bedrijven Deze ontkenning van de 

rendierteeltrechten van Saamen krijgt in de 19e eeuw haar definitieve beslag bij de organisatorische 

opzet van de rendierteelt in Finland en later nog eens bevestigd in de eerste rendaerteeltwet (1932) 

Als uitgangspunt voor de rendierteeltwetgeving nemen de Finse autoriteiten als voorbeeld de wijze 

van rendierteelt zoals die met name in het zuiden van het huidige Finse rcndierteeltgebied wordt 

uitgeoefend Ecologisch beschouwd is de Finse rendierteeltwetgeving geïnspireerd door 

omstandigheden, waarin de rendierteelt grotendeels als nevenactiviteit bij landbouw/ 

veetceltactiviteiten fungeert, de natuurlijke omstandigheden betrekkelijk gematigd zijn en er een 

redelijke mate van bevolktheid in het weidegebied aanwezig is Deze omstandigheden verschillen 

aanmerkelijk met die in het tegenwoordige woongebied van de Saamen 

De Finse overheid is naar mijn mening in de rendierteeltwetgeving steeds voorbij gegaan aan de 

eigenheid van de Saamische rendierteelt met zijn wisselend weidegebruik, met migraties tussen de 

verschillende vegetatie-zones en het permanent hoeden van de rendierkuddes 

In de eerste rendierteeltwet (1932) en bij latere wetsherzieningen (1948, 1968, 1990) is voor de 

Saamische rendierteelt geen onderscheid gemaakt 

De Saamen Delegatie heeft regelmatig aandacht gevraagd voor de specifieke plaats die de Saamische 

rendierteelt in Finland inneemt en aangedrongen om de oorspronkelijke rechten van de 

rendiertelende Saamen te herstellen (Saamelaisvaltuuskunta 1977 en 1986) De onderzoekers Aikio 

M & Ρ verwoorden deze ontwikkeling als volgt 

"de in Finland bestaande rendierteeltwetgeving is volledig geënt op rendierteelt als neven-activiteit 

Dit kan men gemakkelijk afleiden uit het feit dat aan de uitoefening van de rendierteelt meer 

beperkingen worden opgelegd dan dat er beschermende voorschriften ten gunste van de rendierteelt 

zijn getroffen Ook de hele rendierteeltorgantsatie is Fins Daaruit valt te verklaren dat zowel in 

wetgeving ab op beleidsniveau de positie van de rendierteelt als een van de beUngrtjkste 

economische pijlers van de Saamenkultuur nog altijd met voldoende wordt erkend ' 

(Aikio&Aikio 1978 132) 
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De huidige rendierteeltwet van 1990 (voor het eerst ook in het Saamisch gepubliceerd) is in 

vergelijking tot voorgaande wetgeving ruimer geformuleerd Zij biedt de rendiertelende Saamen in 

het onderzoeksgebied in ieder geval voldoende mogelijkheden hun rendierteelt op traditionele wijze 

uit te oefenen, weliswaar binnen het door de rendierteeltwet voorgeschreven kader van het 

rendierteeltdistnct 

In de navolgende paragrafen zal ik ingaan op de historische ontwikkeling van de rendierteeltrechten 

voorzover betrekking op het rendierbezit en het gebruik van de weiden 

Bij mijn historisch overzicht maak ik gebruik van publicaties van de Finse juristen Korpijaakko 

(1985, 1989), Hyvannen (1978, 1985), officiële reacties van de Saamen Delegatie op ontwerp 

rendierteeltwetten (Saamelaisvaltuuskunta 1977, 1985, 1986, 1988, 1990, Kitti 1990 34-35), 

rapporten van verschillende Staatscommissies inzake rendierteelt-wetgeving (Komiteanmietinto 

1929 8, 1934 3, 1942 8, 1976 26, 1979 1, 1980) en de rendierteeltwetten van 1932, 1948, 1968 en 

1990 

Rendierbezit 

a. oormerk 

Al vanaf de 16e eeuw zijn er eigendomsmerken voor rendieren in gebruik (Itkonen 1948 II 281) 

De eerste eigendomsmerken waren houten merkjes die om de hals van het rendier werden 

vastgebonden (Fins kilkula) Pas later met de opkomst van de grootschalige nomadische rendierteelt 

komt het rendieroormerk (Fins korvamerkki, Saamisch boazomearka) in gebruik 

Reeds voor de eerste rendierteeltwet in 1932 treffen we in Fins Lapland plaatselijke voorschriften aan 

over o a het eigendomsrecht van een geoormerkt rendier en het verbod om de oren van 

rendierhuiden te verwijderen 

In 1789 bestaat in Enontekio een verbod om de oren van een geslacht rendier weg te snijden of het 

oormerk te wijzigen op straffe van boetebetaling (Fellman 1915 III 260) De achterliggende gedachte 

van deze verbodsbepaling is dat het ontbreken van een rendieroormerk gemakkelijk aanleiding geeft 

tot verdenking van gestolen rendiervlees of rendierhuid De verkoop van rendierhuiden zonder 

oormerk was daarom al lange tijd verboden 

Toch blijkt deze regel niet toereikend te zijn In 1878 stelt de gemeenteraad in Enontekio vast dat in 

het onderzoeksgebied op grote schaal fraude wordt gepleegd met rendieroormerken Zij neemt het 

besluit om controlleurs (Fins kaïtsijamiehet) aan te stellen Ook komen er nieuwe voorschriften over 

rendieroormerken zoals de vaststelling van de periode waarin rendierkalveren mogen worden 
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geoormerkt, de verplichting dat het oormerken dient plaats te .nden in aanwezigheid van getuigen 

en dat het oormerk aan bepaalde eisen moet voldoen (Enontekion kunnan kuntakokous poytakirja 

1878) Later vinden we soortgelijke bepalingen in het gemeentelijke rendierteeltreglement van 1893 

(Ohjesaanto porojen hoidolle Enontekion kunnassa) opgenomen* 

"een rendtereigenaar mag slechts een rendieroormerk bezitten Aan een rendiertelende Saame 

kunnen twee oormerken worden verleend, één voor hem zelf en één voor ztjn echtgenote Het 

rendterteeltdistnct is gemachtigd aan kinderen een eigen rendieroormerk toe te staan " 

(Enontekion kunta 1893, art 21) 

"van het gemerkte oor moet 2/3 deel in tact blijven Een rendier, dat met een dieper ingesneden 

oormerk (= Fins hupara) rondboptis strafbaar" 

(ibidem, art 24) 

"Ongemerkte rendieren (Fins peura), waarvan de rechtmatige eigenaren niet kunnen worden 

opgespoord, worden bij de rendterscheiding verkocht De opbrengst hiervan vloeit in de kas van het 

rendterteeltdistnct ' 

(ibidem, art 23) 

In een ander artikel (art 29) van hetzelfde rendierteeltreglement wordt het ontbreken van 

eigendomsmerken bij rendierhuiden of rendiervlees als strafbaar aangeduid 

"wanneer in deze gemeente rendierhuiden worden aangetroffen zonder rendieroormerk of met een 

gewijzigd rendieroormerk, is de bezitter ervan in overtreding In dat geval zullen de rendierhuiden 

in beslag worden genomen en bij een openbare verkoping worden verkocht De opbrengst zal in de 

gemeentekas ten behoeve van de armenzorg worden gestort 

Wanneer tn de periode juni - november rendiervlees wordt aangetroffen zonder de daarbij 

behorende rendierhuiden, dan kan men verplicht worden aan te tonen de rechtmatige bezitter van 

het rendiervlees te zijn 

(ibidem, art 29) 

Bovengenoemde voorschriften, die we later in meer algemene bewoordingen terugvinden in de 

rendierteeltwetten van 1932 (art 19 - art 24), 1948 (art 20 - art 26), 1968 (art 20 - art 26) en 

1990 (art 23 - art 27), blijken beslist niet overbodig te zijn 
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Wat het onderzoeksgebied betreft komt het herhaaldelijk voor, dat er rendieren worden aangetroffen 

waarvan de rendieroormerken opzettelijk zijn vernield met het doel hiervan later, na het aanbrengen 

van het eigen rendieroormerk, bij de verkoop van het rendier te kunnen profiteren. Volgens 

verschillende informanten zou deze vorm van rendierdiefstal op grote schaal zijn voorgekomen in het 

begin van deze eeuw en midden jaren zestig. 

Volgens de huidige rendierteeltwet (art. 23) geldt dat ieder rendier voorzien moet zijn van een door 

de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten goedgekeurd oormerk. Iedere rendiereigenaar kan 

beschikken over één rendieroormerk. Alleen het rendierteeltdistrict en de Centrale Organisatie van 

Rendierteeltdistricten mogen ieder twee rendieroormerken bezitten. Laatstgenoemde organisatie 

houdt een register bij van alle in het Finse rendierteeltgebied bestaande rendieroormerken. Het 

aantal rendieroormerken wordt geschat op ruim 16000, waarvan er ongeveer 10.000 in gebruik zijn 

(Kumpula & Nieminen 1992:36). 

De rendierteeltwet maakt geen onderscheid voor rendiertelendc Saamen. Wel is de mogelijkheid 

open gelaten om het rendieroormerk zoveel als mogelijk bestaande tradities te laten volgen. Dit geldt 

alleen voor het woongebied van de rendiertelende Saamen. Bij hen is het namelijk gebruikelijk dat 

ieder geslacht een eigen basis rendieroormerk (Fins: sukumerkki) heeft, waarop ieder individueel 

familielid een kleine variatie aanbrengt (zie schema 20). 

Overdracht van het rendierbezit heeft meestal ook gevolgen voor het bestaande rendier-oormerk. De 

huidige rendierteeltwet geeft precies aan hoe te handelen met rendieroormerken bij 

eigendomsoverdrach t: 

"ingeval men eigenaar wordt van een rendier, moet dat onmiddelijk voorzien worden van het 

rendieroormerk van de nieuwe eigenaar. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan worden volstaan met 

een extra merk (bijvoorbeeld in de peL· of om de nek). Dit extra merkteken kan drie jaar worden 

gebruikt en met speciale toestemming van het rendierteeltdistrict ten hoogste acht jaar. 

Wanneer men in het bezit komt van een rendier met een goedgekeurd rendieroormerk, is de nieuwe 

eigenaar gerechtigd dit rendieroormerk voor zich zelf te nemen ingeval hij of zij nog niet over een 

rendieroormerk beschikt" 

(Poronhoitolaki 1990, art. 26) 

In de halfjaarlijkse vergadering van her rendierreeltdistricr Kasivarsi in april 1966 spreken rendiereigenaren hun 

bezorgdheid uir over het grore aantal rendieren (geschat op meer dan 1000) met een vernield of onherkenbaar oormerk 

in hun gebied (Kasivarsi paliskunta 1952 - 1977) 
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In de praktijk komt het er vaak op neer dat de nieuwe rendiereigenaar de rendierkalveren van de 

nieuw verworven rendieren voorziet van zijn eigen rendieroormerk (voorop gesteld dat de nieuwe 

eigenaar al een eigen rendieroormerk bezit), ook al schrijft de rendierteeltwet voor dat het rendierkalf 

het oormerk van het moederendier dient te ontvangen. O p deze wijze vindt meestal binnen een 

gezin of geslacht een geleidelijke overdracht van het rendierbezit plaats. 

b. maximaal toegestaan aantal rendieren 

In 1914 stelt een ad hoc Staatscommissie inzake rendierweiden voor om per rendierteeltdistrict een 

maximaal toegestaan aantal rendieren vast te stellen. De commissie, die is samengesteld uit twee 

justitiële vertegenwoordigers, een bosbouwdeskundige en twee landeigenaren uit het zuiden van het 

rendierteeltgebied waarvan één tevens rendiereigenaar, doet dit voorstel uit bezorgdheid om het 

welzijn van het rendier en de toekomst van de rendierteelt: 

"(-) om te voorkomen dat er voor rendieren onvoldoende weidegebied beschikbaar zal zijn en 

rendieren daardoor honger moeten verhongeren. Met een dergelijke maatregel zou bovendien 

verhinderd kunnen worden dat de rendierteelt verwordt tot een georganiseerde mishandeling van 

dieren " 

(Komiteanmietintó 1914:2:69). 

De Finse Staatscommissie komt tot de conclusie dat 

"het gerechtvaardigd is om voor elk rendierteeltdistrict een maximum toegestaan aantal rendieren 

vast te stellen, omdat de rendiereigenaren niet overal begrijpen of misschien niet willen begrtjpen 

dat het aantal rendieren in overeenstemming moet zijn met de omvang en kwaliteit van de 

beschikbare weiden " 

(Komiteanmientó I914:2:70-71J 

Volgens de Finse jurist Joona (1989:162) is de werkelijke reden voor dit ingrijpende voorstel geweest 

de wens om de schade die rendieren aan hooiweiden, akkers en jonge boomaanplant aanrichten, op 

deze manier enigszins in de hand te houden. Zeker geen onbillijke eis in die tijd omdat in het begin 

van deze eeuw het aantal rendieren sterk toenam . 

De Saamische rendieronderzoeker Aikio (1990:3) meent dat het streven om het aantal rendieren te 

beperken vooral te maken had dat het rendier algemeen als een schadelijk dier werd beschouwd. 

* volgens gegevens van de Staatscommissie inzake rendierweiden gaf het aantal rendieren in Fins Lapland rond de 

eeuwwisseling de navolgende onwikkeling te zien. 1870 - 18000 rendieren; 1890 - 40.000 rendieren en 1910 - 60.000 

rendieren (Komiteanmietintó 1914.2 66) 
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Deze beperking van het rendieraantal per rendierteeltdistrict is vastgelegd in achtereenvolgende 

rendierteeltwetten telkens voor een periode van tien jaar door een besluit van de ministerraad (') Als 

redenen voor opname van een dergelijke wetsbepaling worden steeds aangevoerd a) de schade die 

rendieren veroorzaken b) de beschikbaarheid van de winterweiden en c) de rentabiliteit van de 

rendierteelt in het algemeen 

De huidige rendierteeltwet (Poronhoitolaki 1990, art 21) wijkt in zoverre van voorgaande 

rendierteeltwetgeving af dat bij de vaststelling van het maximaal toegestaan aantal rendieren (door 

het Ministerie van Land- en Bosbouw ι ρ ν de ministerraad) voor het eerst het begrip draagkracht 

van de winterweiden wordt gehanteerd 

O p zich is het wettelijk vastleggen van het principe van de draagkracht van de rendierweiden 

ecologisch beschouwd een goede zaak Dit principe vindt men totnutoe alleen in de Finse 

rendierteeltwetgeving opgenomen, maar zou mijns inziens even zo goed kunnen worden vastgelegd 

voor andere vormen van gebiedsbenutting zoals de bosbouw en het toerisme 

Aikio (1990 3) beschouwt laatstgenoemde bestaansactiviteiten als meer bedreigend voor de natuur 

dan de overbeweiding door rendieren Volgens hem heeft de natuur altijd op haar eigen wijze een 

dergelijke situatie in de rendierteelt gecorrigeerd 

Hoewel het zeer voor de land ligt om de draagkracht van de weiden als één van de criteria te 

gebruiken bij de vaststelling van het maximum toegestaan aantal rendieren per rendierteeltdistrict, 

blijkt de waarde hiervan nochtans beperkt omdat in het Finse rendierteeltgebied nog geen 

fundamentele inventarisatie van de gesteldheid van de beschikbare rendierweiden heeft 

plaatsgevonden (in het afgelopen rendierteeltjaar 1996/1997 is men begonnen met behulp van 

satehetgegevens de rendierweiden te inventariseren) Anderzijds zou men bijvoorbeeld ook uit 

kunnen gaan van een vergelijking van de rendierteelt met andere bestaanswijzen op locaal niveau en 

op grond daarvan het maximum toegestaan aantal rendieren vaststellen 

Afwijkend van eerdere rendierteeltwetgeving is dat in de huidige rendierteeltwetgeving onder het 

maximum toegestaan aantal rendieren uitsluitend in leven gebleven rendieren wordt verstaan, 

hetgeen veel meer in overeenstemming is met het werkelijke rendieraantal Vroeger telde men ook de 

geslachte rendieren mee 

Voor het onderzoeksgebied heeft het Finse Ministerie van Land- en Bosbouw voor de periode 1990 -

2000 de navolgende maxima vastgesteld 
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rendierteeltdistricc max toegestaan aantal max toegestaan aantal 

levende eenjarige en levende éénjarige en oudere 

oudere rendieren per rendieren per eigenaar 

rendierteeltdistrict 

Nakkala 10 000 (9000) 350 

Kasivarsi 13 000(12000) 500 

de tussen () vermelde aantallen hebben betrekking op de voorgaande periode 1980 - 1990 

bron Poromies 1990 6 15 

In de jaren zevenug en midden tachtig neemt het aantal rendieren sterk toe mede als gevolg van de 

toepassing van nieuwe rendierteeltmethoden (zie hoofdstuk 12) In vele rendierteeltdistncten wordt 

het maximum toegestaan aantal rendieren dan ook ruim overschreden In de rendierteeltdistncten 

Nakkala en Kasivarsi is dat het geval in de rendierteeltjaren 1984 -1988 De Finse overheid probeert 

de dreigende situatie in het hele rendierteeltgebied het hoofd te bieden door de normen voortijdig 

tweemaal (in 1986 en 1988) aan te passen Daarnaast ziet het Provinciale Bestuur van Fins Lapland 

zich genoodzaakt om voor het eerst geldboetes op te leggen aan rendierteeltdistncten bij 

geconstateerde overtreding van de aangepaste limieten Bovendien eist zij langs gerechtelijke 

procedures vermindering van het rendieraantal Vooral deze laatste eis roept bij individuele 

rendiereigenaren enorm veel weerstand op 

Bij overschrijding van de toegestane limiet voorziet de rendierteeltwet (Poronhoitolaki 1990, art 21, 

art 22) in de volgende procedure 

Ingeval het maximum toegestaan aantal levende eenjarige en oudere rendieren wordt overschreden, 

dient het bestuur van het rendierteeltdistrict een plan op te stellen voor vermindering van het aantal 

rendieren Dit plan wordt besproken in de voorjaarsvergadering van het rendierteeltdistrict en 

vervolgens uitgevoerd in het komende rendierteeltjaar 

Wanneer er al een plan voor vermindering van het aantal rendieren in uitvoering is, zal worden 

nagegaan of er rendiereigenaren zijn die zich niet aan hun verplichtingen hebben gehouden Zij 

krijgen van de uitvoerend voorzitter alsnog de opdracht hun rendieraantal terug te brengen Pas 

daarna kan er een nieuw gemeenschappelijk besluit rot uitvoering worden gebracht in de aangegeven 

volgorde 
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eerst vermindering van het rendieraantal van rendiereigenaren, die geen lid zijn van het 

rendierteeltdistr ict (deze bepaling heeft vooral betrekking op rendieren uit andere 

rendierteeltdistricten) en vervolgens vermindering van de eigen rendieren tot het aantal dat bij 

beschikking van het Ministerie van Land- en Bosbouw per rendiereigenaar is toegestaan 

Wanneer er omstandigheden zijn waarin het noodzakelijk is om ook het maximum toegestaan aantal 

rendieren naar beneden toe bij te stellen, dan vindt er een procentuele vermindering per 

rendiereigenaar plaats 

Weigert een rendiereigenaar bovenstaand gemeenschappelijk besluit uit te voeren, dan is de 

uitvoerend voorzitter van het rendierteeltdistrict gerechtigd deze vermindering af te dwingen In zo'n 

geval kan hij opdracht geven een deel van de rendieren te slachten Tegen deze beslissing bestaat voor 

de weigerende rendiereigenaar geen beroepsmogelijkheid (Huttu-Hiltunen 1993a 46-47) 

Met de wetsbepaling inzake vermindering van het rendieraantal en de tenuitvoerlegging daarvan 

stuiten we in feite op het dualistische karakter van het rendierteeltdistrict Enerzijds heeft het 

rendierteeltdistrict als taak de zorg voor een juiste toepassing van hetgeen in de rendierteeltwet staat 

voorgeschreven en anderzijds mag het rendierteeltdistrict niet over alle rendierteeltzaken zelfstandig 

beslissen Dit laatste heeft te maken met het feit dat rendieren in particulier bezit zijn Op grond 

hiervan is de rendiereigenaar zelf verantwoordelijk voor het wel en wee van zijn eigen rendieren 

Beslissingen inzake het slachten en/of bijvoederen van rendieren neemt de individuele 

rendiereigenaar zelf en niet het rendierteeltdistrict Hij beslist bijvoorbeeld ook of hij zijn rendieren 

laat vaccineren in het kader van de parasietbestnjding In de praktijk zullen de meeste 

rendiereigenaren, ook in hun eigen belang, zich voegen naar de aanbevelingen en besluiten van het 

rendierteeltdistrict Maar het blijft een ietwat artificiële verhouding, die vooral bij sommige 

Saamische rendiertelersgroepen duidelijk als ongemakkelijk wordt ervaren (zie voorgaande 

hoofdstuk) 

In de periode van veelvuldige overschrijdingen van het rendieraantal tekenden verschillende 

rendiereigenaren met name uit het woongebied van de Saamen middels gerechtelijke procedures 

verzet aan tegen het besluit van hun rendierteeltdistrict om het aantal rendieren te verminderen In 

vele gevallen werden ZIJ in het gelijk gesteld (Joona 1989 163-174) 

Toen in het onderzoeksgebied in de jaren 1984-1988 het maximum toegestaan aantal rendieren met 

enkele duizenden rendieren werd overschreden, voelden de beide rendierteeltdistricten zich niet 

verplicht tot het nemen van bovenstaande drastische maatregelen Deze houding kan worden 

verklaard door het feit dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de rendierteeltactiviteiten 
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hier sterk gedelegeerd is aan de rendiertelersgroepen en het dus aan hen moest worden overgelaten de 

draagkracht van de rendicrweiden met in gevaar te laten komen 

gebruik van de weiden 

Bi) de bestudering van het gebruiksrecht van de weiden voor de uitoefening van de rendierteelt 

hebben we in feite te maken met twee fundamentele vragen 

a) op wiens gronden heeft het gebruiksrecht betrekking en 

b) aan wie behoort het gebruiksrecht 

Beide vragen zijn tijdens de voorbereiding van de nieuwe rendierteeltwet van 1990 door 

rendiertelende Saamen herhaaldelijk en uitvoerig aan de orde gesteld De Saamen zijn van mening 

dat de weiden waarop zij hun rendierteelt uitoefenen, het eigendom zijn van de leden van de 

voormalige Saamische su'dâ Volgens hen is de uitoefening van de rendierteelt onlosmakelijk 

verbonden met het bezit van de weidegebieden 

Voor deze stellingname van de Saamen is het nuttig e e a aan een korte historische beschouwing te 

onderwerpen 

Lapland was ruim twee eeuwen geleden binnen de grenzen van de Noordse staten min of meer een 

aaneengesloten gebied, waar de Saamen hun bestaan vinden in de rendierteelt, jacht en visserij Van 

overheidszijde wordt een onderscheid gemaakt tussen de bestaanswijzen van de Saamen (Zweeds 

lappmannanng) en die van de kolonisten (Zweeds jordbrukarc) Elk van deze bestaanswijzen heeft 

bepaalde rechten en verplichtingen (o a belastingbetaling), dat ook is vastgelegd in het zgn 

kolonisatie decreet van 1673 In latere decreten en overheidsrapporten wordt dit onderscheid 

opnieuw bevestigd (Hyvannen 1977 I , II) 

Aan de onverdeeldheid van Lapland komt in 1751 een einde, wanneer Zweden/Finland en 

Denemarken/Noorwegen besluiten tot een definitieve vaststelling van hun onderscheiden grenzen 

Voor de rendiertelende Saamen heeft deze beslissing voorlopig geen negatieve gevolgen Zij mogen 

op grond van het grenstractaat met hun rendierkuddes ongestoord de staatsgrenzen overtrekken 

(Lappecodicillen av 1751 par 10) 

Voor een aantal rendiertelersgroepen in Noorwegen en Zweden zijn deze rechten nog steeds van 

toepassing Rendiertelende Saamen in Finland verliezen echter deze rechten als gevolg van 

grenssluitingen in 1852 en 1889 Zij zijn gedwongen hun rendierteelt binnen de bestaande 

staatsgrenzen uit te oefenen Het in 1898 genomen staatsbesluit tot de invoering van 

rendierteeltdistricten brengt voor hen een nog verdere begrenzing in het gebruik van het weidegebied 

met zich mee 
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Wat de verdeling van de weiden betreft is het goed er hier op te wijzen dat tot het begin van de 18e 

eeuw de Saamen voor de uitoefening van hun bestaanswijze waren georganiseerd in sn'dâ 's (Fins 

lapinkyla, Saamisch sn'dâ) Deze su'dâ's genieten van de verschillende Noordse overheden officiële 

erkenning en bescherming als zelfstandige gemeenschappen met een eigen rechtsspraak (Korpijaakko 

1985 17-19) 

"the Uppish syd or the Uppish vtlUge was in the old days both a private Uw and administrative Uw 

regional social unit' 

(Hyvonen & Korpijaakko 1979 125) 

De grenzen van de sn'dâ staan opgetekend in landregisters en zijn in het terrein vaak aangegeven 

door o a steenhopen Naar gelang de omvang van de bevolking en de aard van haar 

bestaansactiviteiten heeft de sn'dâ de beschikking over voldoende weiden, jachtterrein en viswaters 

Ieder huishouden of geslacht krijgt binnen de sn'dâ het alleengebruik van een bepaald gebied (Fins 

penntomaa, veromaa, Zweeds skatteland) toegewezen Voor hun gebruiksrecht betalen zij 

rechtstreeks belasting aan de overheid Deze belasting (Fins lapinvero) wordt in 1923 afgeschaft 

Volgens de Finse juriste Korpijaakko (1981 7) was het gebruiksrecht overdraagbaar door vererving, 

verkoop of door vrijwillige afstand Sommige Scandinavische rechtsgeleerden als Voionmaa (1969), 

Sundberg (1981), Hyvonen (1979) zijn de opvatting toegedaan dac het toenmalige gebruiksrecht van 

de Saamen kan worden opgevat als een eigendomsrecht 

Hyvonen en Korpijaakko (1979 122) menen dat het bezit en het permanente gebruik van land en 

watergebieden in het oud-Noordse recht gelijk staat met eigendom op basis van een recht Dit recht 

kan volgens hen ook een eeuwenoud gebruiksrecht zijn 

Veelbetekenend is in dit verband de uitspraak van de Hoge Raad in Zweden, die in 1981 de 

opvatting van de locale gerechtshoven uit de 17e eeuw bevestigt dat de Saamen in die tijd als 

eigenaars van het land werden beschouwd (Swedish Supreme Court decision 1981) 

Aan deze in juridisch opzicht beschermde positie van de Saamen komt in de 19e eeuw echter een 

einde De Finse overheid onderneemt herhaalde pogingen om het land en de watergebieden, die in 

gebruik zijn van de Saamen aan de Staat te laten toevallen Het overheidsbeleid gaat ervan uit dat 

wanneer anderen dan de Staat geen eigendomsrechten op land en water kunnen aantonen, deze 

gebieden automatisch aan de Staat overgaan Een voorbeeld van dit beleid vormt de boswet van 

1886 

Het resultaat is uiteindelijk dat in Fins Lapland tegenwoordig nog ongeveer 10% van het 

weidegebied in particulier eigendom is en dat de rest aan de Staat toebehoort (Komiteanmietinto 
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1973 46 49) De meeste rendiertclende Saamen bezitten geen land (afgezien van het bosbezit, dat 

hen op grond van de rendierteelthoevewet in de jaren zeventig en tachtig werd toegewezen (zie 

hoofdstuk 12) 

Over de beantwoording van de vraag aan wie het gebruiksrecht van de weiden toebehoort is de Finse 

rendierteeltwetgeving steeds duidelijk geweest het gebruik van de weiden staat geheel los van 

eigendoms- en bestuurlijke verhoudingen Ook de nieuwe rendierteeltwet van 1990 laat hierover 

geen enkele twijfel bestaan 

"rendterteelt kan binnen de rendierteeltwet gestelde begrenzingen in het rendierteeltgebted worden 

uitgeoefend ongeacht eigendomsrechten en het beheerschap van de gronden " 

(Poronhoitolaki 1990, art 3) 

In de geldende rendierteeltwetgeving vinden we geen bepaling over het gebruiksrecht van de weiden 

Voor zover het überhaupt om rechten gaat, wordt in de rendierteeltwetgeving alleen gesproken van 

het recht om rendieren te bezitten Men gaat er blijkbaar van uit dat degene die het recht heeft om 

rendieren te bezitten ook het gebruiksrecht van de weiden heeft 

Het is echter op zijn minst merkwaardig dat de Staatscommissie ter voorbereiding van de eerste 

rendierteeltwet (1932) in haar rapport geen enkele onduidelijkheid laat bestaan aan wie het 

gebruiksrecht van de weiden toebehoort 

"Onze grondleggers van de rendterteelt, de Saamen, hebben het recht ongestoord alle hnd van het 

Saamendorp te gebruiken voor o a de rendterteelt Dit recht is gebaseerd op een eeuwenoud 

gebruik, dat historisch is na te gaan en dat in verschillende koninklijke decreten van de Zweedse 

koning wordt bevestigd De privileges van de Saamen zijn herhaaldelijk geschonden en misbruikt, 

maar zij zijn hen nooit afgenomen Integendeel, op die plaatsen waar de Saamen zich hebben 

kunnen behoeden van finmsering, is het oude gebruiksrecht nog steeds van kracht" 

(Komiteanmietinto 1929 8 50) 

Ondanks bovenstaande opvatting van de Staatscommissie vinden we over privileges van de Saamen 

in de eerste rendierteeltwet en bij opeenvolgende wetswijzigingen niets terug Het bezit van 

rendieren is volgens de huidige rendierteeltwet toegestaan aan alle "in het rendierteeltgebted 

woonachtige Finse staatsburgers^ (Poronhoitolaki 1990, art 4) 
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Van de zijde van de Saamen is in de laatste decennia sterk gepleit voot het alleenrecht van de 

uitoefening van rendierteelt, jacht en visserij in hun woongebied. Bij de voorbereiding van de 

rendierteeltwet van 1990 (die ruim 14 jaar in beslag heeft genomen !) stelde de Saamen Delegatie 

zich destijds op het standpunt dat de huidige domeingronden in het woongebied van de Saamen het 

bezit zijn van de leden van de voormalige Saamische sii'dâ en dat het rendiertceltrecht onlosmakelijk 

verbonden is met het eigendomsrecht van de weiden. 

Op zich was dit geen verrassend standpunt omdat al eerder in 1952 een Staatscommissie voor 

Saamenzaken had voorgesteld om aan Saamen het alleenrecht van rendierteeltuitoefening te verlenen 

(Komiteanmietintó 1952:12:64,82). Volgens deze commissie zou het alleenrecht gekoppeld moeten 

worden aan het lidmaatschap van de sii'dâ zoals dat ook in Zweden en Noorwegen tegenwoordig het 

geval is. 

In 1976 schrijft één van de leden van de Staatsadviescommissie voor een nieuwe 

rendierteeltwetgeving - een rendiertelende Saame uit het onderzoeksgebied - over het herstel van het 

alleenrecht aan Saamen het navolgende pleidooi: 

"verlening van het alleenrecht zou een erkenning zijn van de Saamische bestaanswijze, de 

Saamenkultuur en de ecologische opvatting, dat de mem vooral deel is van zijn natuurlijke 

omgeving" 

(Jouni Aslak Labba in Komiteanmietintó 1976:26:135) 

Zijn pleidooi en dat van anderen hebben de Finse wetgever niet kunnen overtuigen. Het bezit van 

rendieren blijft, ook in de nieuwe Finse rendierteeltwetgeving, het uitgangspunt voor de uitoefening 

van de rendierteelt en het gebruiksrecht van de weiden. Het historische rendierteeltrecht dat zo nauw 

verbonden was met het landbezitrecht van de Saamische sii'dâ is sinds de eerste rendierteelwetgeving 

in 1932 een algemeen recht geworden van iedere Finse staatsburger in het rendierteeltgebied. 

Nieuwe inzichten op het gebied van de historische rechten van de Saamen (zie Korpijaakko 1988, 

1989 en Hyvónen & Korpijaakko 1979) hebben hierin voorlopig geen verandering kunnen brengen 
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HOOFDSTUK 9 NETWERK VAN SOCIALE EN ECONOMISCHE RELATIES 

TUSSEN RENDIERTELENDE SAAMEN EN DE LOCALE SEDENTAIRE 

BEVOLKING 

Ruim drie eeuwen lang onderhouden nomadiserende rendiertelers en sedentaire bewoners (Saamen 

en niet-Saamen) in het binnenland en langs de kust van de Noordelijke Ijszee betrekkingen met 

elkaar 

"The exchanges rose out of the ecological situation of each group and their need to supplement their 

resources from those of the group with another ecobgical situation " 

(Paine 1957 286) 

Behalve tot economische transacties leiden deze contacten evenzeer tot wederkerigheid in sociale en 

andere relaties 

"the mutual economic and social interdependence of the two groups made it compuLory to get along 

with each other" 

(Gjessing 1954 60) 

Kenmerkend voor de veelheid en verscheidenheid van betrekkingen tussen beide bevolkingsgroepen 

met zo'n verschillende leefwijze, productiewijze en cultuur is ook het sterk seizoensmatige (zomer -

winter) ervan 

In de loop der tijden hebben deze contacten, waarin sprake is van onderlinge afhankelijkheid, 

complementariteit en van concurrentie, nogal wat veranderingen ondergaan zowel in vorm, inhoud 

als in intensiteit 

Tussen de nomadiserende rendiertelers en de sedentaire landbouwers/rundveetelers ontwikkelen zich 

allerlei vormen van relaties zoals zoals verlening van onderdak, uitvoering van transporten, 

uitwisseling van goederen, zorg voor eikaars rendieren, recrutenng van arbeidskrachten, huwelijk en 

vriendschap Ook zijn er conflicten te melden Deze bestaan aanvankelijk over visserij- en 

jachtrechten in bepaalde gebieden, later komen rendierdiefstallen en hooischades aan de orde In het 

algemeen kan gesteld worden dat de vaak tegengestelde belangen van de twee bestaansgroepen 

(rendiertelers - rundvcetelers) niet of nauwelijks tot langslepende open conflicten hebben geleid 

Na de Tweede wereldoorlog ondergaan de betrekkingen tussen rendiertelende Saamen en sedentaire 

Finnen in Enontekio, evenals elders in het woongebied van de Saamen, belangrijke veranderingen 
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(Paine 1964a, Gjessing 1960, Eidheim 1966, Whitaker 1983a) De verhoudingen, die tot dan toe 

over het algemeen mutualistisch en harmonisch zijn, gaan dan in frequentie en intensiteit achteruit 

Meer en meer gaat het commerciële en het economische element in de onderlinge verhoudingen 

overheersen 

Ook spanningen en conflicten/irritaties, waarin ieder de eigen etnische identiteit benadrukt, blijven 

niet uit Deze recente ontwikkelingen moeten in samenhang gezien worden met het sociaal-cultureel 

en politiek bewustwordingsproces onder Saamen als etnische minoriteit in Scandinavie 

"the Lapps may be regarded as an ethnic cultural category (minority) with the Nordic societies and 

in the post-war period the articuhtwn of an ethnic and cultural identity in the Lappish area has 

become a consptcious feature of social life on a local level as well as in official debate " 

(Eidheim 1971 36) 

Factoren die op het veranderingsproces in de na-oorlogse betrekkingen tussen rendiertelende Saamen 

en Finnen in Enontekio van invloed zijn geweest, zijn de invoering van de geldhuishouding, de 

rationalisering en mechanisering van de rendierteelt, de sedentarisatie van de rendiertelende Saamen, 

de ontsluiting van Fins Lapland en de invoering van het Finse sociale zekerheidsstelsel Een andere 

belangrijke factor is de toegenomen politisering van de rendiertelende Saamen, die zich hebben 

verenigd in de lokale sociaal-culturele en politieke vereniging Johü Sabmalazzat Deze vereniging is 

ook vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Enontekio 

Verder dient hier te worden vermeld dat het verschil in levensstandaard van beide groepen in 

vergelijking met bijvoorbeeld de periode voor de Tweede Wereldoorlog kleiner is geworden met 

waarschijnlijk de rendiertelende Saamen in een wat voordeliger positie vanwege de explosieve groei 

van hun rendierkuddes en de hoge prijzen, die zij voor hun rendierproducten ontvangen 

Het valt overigens niet te ontkennen dat vanwege een aantal overheidsmaatregelen (vergoedingen, 

subsidies voor het bouwen van een rendierteelthoeve) ten behoeve van de ontwikkeling van de 

rendierteelt en andere natuurgebonden bestaansactiviteiten bij verschillende delen van de bevolking 

een bepaalde mate van afgunst is ontstaan 

Wat betreft de veelzijdige economisch-sociale betrekking, ook wel verdi-relane genoemd, tussen 

rendierteler en sedentaire bewoner kan worden vastgesteld dat deze nagenoeg is verdwenen 

Uitwisseling van goederen en diensten aan elkaar vindt niet langer plaats (zie ook Whitaker 

1979 171-172) 

In het kader van deze studie beperk ik mij hoofdzakelijk tot de contacten van de rendiertelende 

Saamen met de sedentaire bewoners in het binnenland Over de contacten met de kustbevolking 
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tijdens de periode, dat migraties naar de Noorse kust nog mogelijk waren, heeft Arell (1977 316) 

uitvoerig verslag gedaan 

In de navolgende paragrafen zal ik uitgebreid ingaan op de inhoud en de historische ontwikkeling 

van vooral de economische en sociale relaties tussen rendiertelende Saamen en de locale Finse 

bevolking 

Daarna wordt in de volgende twee hoofdstukken aandacht besteed aan de inter-etmsche 

betrekkingen en de conflicten tussen beide etnische с q bestaansgroepen Met betrekking tot de 

conflictverhouding zal ik mi] bezighouden met het fenomeen van de hooischaden 

Literatuuroverzicht van de onderlinge relaties 

Uit het verslag van de kerkheer Enk Grape over zijn parochie in 1803 kunnen we opmaken dat er in 

zijn tijd in Enontekio weinig vijandschap tussen kolonisten en rendiertelende Saamen bestaan heeft 

Zo er al sprake is van conflicten, gaan deze meestal over het gebruik van viswaters en jachtgronden 

"In het algemeen gaan Finnen en Saamen vreedzaam met elkaar om, alleen als het ontbreekt aan 

goodwill, dan denkt men aan beide zijden algauw in termen van wraak " 

(Grape 1803-04 204) 

Deze laatste enigszins dubbelzinnige beoordeling van Grape sluit de mogelijkheid van conflicten 

tussen beide groepen weliswaar niet uit, maar gelet op het ontbreken van specifieke informatie 

hierover, is m ι de conclusie gerechtvaardigd dat conflicten in zijn tijd over het algemeen eerder 

uitzondering dan regel waren 

In de beschrijvingen van de Finse etnograaf Paulaharju uit de eerste helft van deze eeuw vinden we 

eveneens geen aanwijzingen van onderlinge vijandschap Wel maakt hij uitvoerig melding van een 

patroon van uithuwelijken tussen beide groepen (Paulaharju 1977a 16) Hij wijst er bovendien op 

dat het onderscheid tussen kolonist en nomadiserende rendierteler niet altijd scherp te maken valt 

Sommige verarmde rendiertelers vestigen zich permanent in het gebied en nemen dezelfde 

bestaanswijze aan als die van de sedentaire bevolking Vaak vindt dit proces gefaseerd plaats (zie ook 

Campbell 1948) 

De Finse schrijver Therman, die aan het eind van jaren dertig het onderzoeksgebied bezoekt, 

benadrukt in de onderlinge relaties vooral de rijkdom en welstand van de rendiertelers ten opzichte 

van de overige bevolking en de vaak incorrecte houding van de sedentaire bevolking naar de 

rendiertelende Saamen toe 
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"De kolonisten leefden in ongelooflijke armoede De Saamen daarentegen waren rtjk zi] betaalden 

belasting, terwijl het grootste deel van de bevolking in de gemeente van de armenzorg leefde De 

rendiertelers waren de werkgevers voor de kolonisten De laatsten traden soms op ah 

tussenhandelaren van verschillende rendierteeltproducten Ook leenden zij rendieren van de 

Saamen (-) De kolonisten verdienden echter het meeste aan de Saamen door oneerlijke praktijken o 

a met rendierdiefital Hun grootste inkomstenbron waren de vergoedingen, die de rendiertelers 

moesten betalen voor de schade, die hun rendieren hadden aangericht aan de hootvelden van de 

veetelers " 

(Therman 1990 100-101) 

In de jaren vijftig doen twee Engelstalige sociaal-antropologen (Pehrson 1950, 1957, Whitaker 

1955) veldonderzoek in het aangrenzende Zweedse Karesuando en in het zuidelijker gelegen 

Lainiovuoma In hun onderzoekingen besteden zij ook aandacht aan de relaties tussen beide 

bestaansgroepen 

Pehrson schrijft 

"the two cultures produce, or make available, goods essential to each other, and do not compete in 

the economic sphere (-) Economic transactions, as in the Reindeer Tungus-Cossack situation, are 

about equally important to both parties and have helped to create what Ltndgren terms a true 

reciprocity in social and other rektions This economic specialization is a fact of the whole system of 

mutual aid which has grown up between the Lapps and their sedentary neighbours " 

(Pehrson 1950 158) 

In zijn artikel legt Pehrson de nadruk op de uitwisseling van diensten, die de relaties tussen beide 

groepen zo sterk karakteriseert, hetgeen bij hem tot de navolgende conclusie leidt 

"Thus while elements of conflict were present in the initial phases of culture-contact, continuous 

relations over a long period have resulted in harmony between the Karesuando Lapps and the settled 

colonists Hereditary friendship and a system of mutual aid have developed between individuaL· m 

the two groups and older cultural elements capable of causing friction have been reconciled ' 

(Pehrson 1950 160) 

Later, in zíjn posthuum uitgegeven monografie nuanceert hij enigszins zijn nogal rooskleurig 

beschreven relatie tussen nomadiserende rendierteler en sedentaire bewoners door op te merken dat 

er wel sprake is van 
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"divisive tendencies abo apparent m North Lapland" 

(Pehrson 1957 40) 

In een voetnoot onderkent hij dat er in de relaues tussen beide groepen toch meer conflicten waren 

dan hij eerder vermoedde Desondanks noemt hij de onderlinge relaties betrekkelijk betrekkelijk 

harmonieus (Pehrson 1957 103, 106) 

Whitaker (1955), die vijfentwintig jaar later zijn onderzoeksgebied opnieuw bezoekt, komt in feite 

tot dezelfde conclusies als Pehrson (Whitaker 1955, 1983 342) In zijn overzicht van de 

veranderende relaties tussen de Fins sprekende sedentaire bevolking in het noorden van het district 

Torne Lappmark en hun rendiertelende buren spreekt hij over betrekkelijk vreedzame co-existentie 

tussen beide groepen 

"There have been periods of some stram, ¡f not of conflict, whether (as in earlier times) over rights to 

fishtng waters and hunting grounds, or because ofimbaUnces in the pattern of reciprocal exchange, 

(-) These periods of tension have so far been of limited duration, and homeostatic mechanisms have 

operated to restore some degree of equilibrium to the relationship between the two groups Perhaps 

the most important feature of the contacts between nomad and settler has been the absence of any 

institutionalized mechanisms by which such conflict might be expressed ' 

(Whitaker 1983b 342) 

De wederzijdse economische en sociale afhankelijkheid van de beide groepen tot kort na de Tweede 

Wereldoorlog maken het noodzakelijk om met elkaar om te gaan Volgens Campbell zijn in het sub-

arctische gebied vijandige relaties niet lang vol te houden 

"Het is vrijwel onmogelijk om in conflict te zijn met zowel de bevolking als met de strenge 

natuurlijke omstandigheden m het woongebied Op zichzelf is wederzijdse hulp een vorm van 

aanpassing aan het klimaat ' 

(Campbell 1948 270) 

De interactie tussen rendiertelers en sedentaire bewoners berust in vele gevallen op de " verdi-ielatic ', 

door Ruong (1975 90-91) omschreven als een veelzijdig economisch sociale betrekking tussen een 

nomade en een vaste bewoner, die elkaar verdi (Fins vaartti) noemen en zich ook als zodanig 

gedragen In de Saamische taal spreekt men van verdistad 'dat 

Over de inhoud van de i/tri/i-relatie ' geeft Nielsen ons de volgende informatie 
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"verdi = guest-friend, person one usually stays with when visiting a place and a person who usually 

stays with oneself, person with whom one has some other special connection e g mountain -Lapp 

who boks after one's reindeer or a person whose reindeer are looked after by a mountain- Lapp, one 

who takes care of a mountain Lapp's goats in winter" 

(Nielsen 1938 111 252) 

Nomade en vaste bewoner, die beiden in zo'n relatie participeren, verrichten diensten (gastvrijheid, 

zorg voor rendieren, geiten en koeien) voor elkaar, maar wisselen ook goederen uit Een voorbeeld 

van economische samenwerking was in de kolonisatieperiode de productie van lijm, waarvoor de 

kolonisten de rendiergeweien van de rendiertelers opkochten (Campbell 1948 270) 

Het zal duidelijk zijn dat beide bevolkingsgroepen economisch voordcel hebben van deze "verdt-

relatie " Ook kooplieden en rendiertelers, die onderling handel drijven, noemen elkaar "verdit" 

De functie van de verdi als informatiebron in het kader van "resource-management" van de 

rendiertelende Saame moet volgens Anderson (1978a II 289, 608) niet worden onderschat Met zijn 

verdi wisselde de rendierteler doorgaans veel informatie uit (zie ook Eidheim 1966 432-433) 

To t de "verdi relatie" rekent men eveneens relaties als peetouderschap, naamgeving, vriendschap en 

vertrouwensrelatie 

De relatie tussen Verdit" draagt een nogal permanent karakter en is zelfs overdraagbaar ¿ij strekt 

zich meestal over een aantal generaties uit (Barnes 1975 42) 

Onderzoekers beschouwen de "tw¿//-relatie" als een vorm van verwantschap ofschoon de verdit zelf 

hun verwantschapsband met benadrukken 

"L· plupart des verdis sont des parents plus ou moins éloignes ' 

(Meriot 1975 251) 

"the verdi-contact takes place m a kinship milieu of the broadest kind, qualitatively as well as 

spacially ' 

(Paine 1957 251) 

Verwantschapsrelaties zijn voor Saamen overigens erg belangrijk Zo constateert Pehrson (1957 103) 

in zijn onderzoek in het Konkamagebied (= het Zweedse deel van Enontekio) dat 

"any kind or combination of kinship ties is used by a Lapp when he wants to protect his property to 

trade or to lodge in a foreign Lapp camp or Fenno-scandinavian village" 

Bij het aangaan van een "verdi-ielatie" is ook en vooral de ecologische situatie van invloed zoals 

bijvoorbeeld het migratiepatroon, de ligging van de weiden en de marktplaats 
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Voor de rendiertelersgroep is de "vfr¿/i-relatie" bijzonder instrumenteel in haar ecologische 

aanpassing in een fysiek onvriendelijk en marginaal gelegen woongebied. 

"Its form and content vary from pUce to place in accordance wtth the restrictions that are present 

the essential point is that the verdi institution is instrumental in the ecological adaptation of 

individual herding units" 

(Eidheim 1966 427) 

Tesamen met het bilaterale verwantschapssysteem biedt de "verdi-it\it\e" de rendiertelende Saame de 

mogelijkheid om contacten te onderhouden met bijna iedereen over een wijd verspreid gebied In 

het Noorse Kautokeino beperkt de u verdi-relatie" zich uitsluitend tot Saamisch sprekenden (Paine 

1964a 376) 

Goederenruil en dienstverlening 

In een vroeg stadium vindt er tussen de rendiertelende Saamen en de sedentaire kolonisten al 

goederenruil plaats Een belangrijk deel van de voedselproduktie en het transport is in handen van de 

rendiertelers. Rendiervlees is voor de locale bevolking vaak het enige vlees is, dat voor hen 

verkrijgbaar is Ook rendierkaas is een veel gevraagd voedselproduct. Verder leveren rendiertelers ook 

leer en huiden, die als basismateriaal worden gebruikt voor kleding en schoeisel. Op haar beurt heeft 

de sedentaire bevolking de volgende goederen / producten aan te bieden: gedroogde en gezouten vis, 

gevogelte o a. snecuwhoen, alcohol, boter en koeienhuiden. Van koeienhuiden worden o. a. leidsels 

voor rendieren gemaakt Meestal in opdracht van rendiertelers maken de sedentaire bewoners sleden, 

skiën, kisten, schoeisel, kledingstukken, netten of verlenen zij bepaalde diensten zoals tijdelijke 

huisvesting, assistentie bij rendierteeltactiviteiten of houttransporten, zorg voor zieken en tijdelijke 

opslag van goederen 

Over de ruilverhouding tussen rendiertelers en sedentaire bevolking geeft Fellman J. F. (in Itkonen 

1948, 11.218) de volgende beschrijving. 

"voor enkele bundels schoenenhooi (gedroogd zeggegras, dat in de winter wordt gebruikt in 

pelsschoenen in plaats van sokken), een half vaatje moerasbessen ter waarde van 3 rnkindaalari en 

een beetje assistentie bij het werk konden zij rekenen op een sledevracht rendiervlees van de 

rendiertelende Saamen" 
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Vele sedentaire bewoners kopen van de rendiertelende Saamen één of meer rendieren voor de slacht 

Iedere bewoner heeft zo zijn "eigen" rendiertelersgroep, waarmee hij zaken doet (Linkola 

1972a 332) 

Bi) de uitwisseling van goederen en diensten maakt men nauwelijks gebruik van geld als 

betaalmiddel, wel als waardeaanduiding Ruil is kenmerkend voor de handelsbetrekkingen in Fins 

Lapland tot het eind van de vorige eeuw en voor een deel nog tot na de Tweede Wereldoorlog De 

geringe betekenis van geld als betaalmiddel vindt volgens Itkonen (1948 II 216) mede zijn oorzaak 

in het feit dat Saamen lang van mening zijn geweest dat in transacties, waarbij het gaat om 

jachtopbrengsten "men zijn jachtgeluk niet behoorde te verkopen" (Saamisch n galgga vuovdit 

bivdohhku) 

Een voorbeeld van ruilhandel (omstreeks het begin van de 19e eeuw) vinden we in onderstaande 

lijst 

- 3 jr vrl rendier of gecastreerd rendier = 60 rendierkazen 

- gecastreerd slachtrendier = 10 a 20 rendierkazen 

- 4 a 5 kg rendierachterham van vrl rendier (gust) = 1 kg boter 

- verse rendierschouderham = bundeltje schoenenhooi 

- 3 a 4 rendierbeenpezen = 1 kg geitenkaas 

- pelsmantel = jurk = 2 jr rendier = 4 emmers karnemelk = 2 sleden 

- ongetemd mnl rendier = slede (Fins resla) 

- 1 à 2 jr vrl rendier = rendierslede = ski's 

bron Itkonen 1948 II 220 

Vanwege de gunstige geografische ligging van Enontekio trekken rendiertelers jaarlijks naar 

marktplaatsen langs de kust (Bossekop Skibotn, Raisi) en in het binnenland (Kautokeino, Kiruna, 

Kittila, Kolari, Rovaniemi) Op deze marktdagen, die plaatsvinden in de periode november-

december en februari-april, verhandelen zij rendiervlees, huiden en leer Hun deskundigheid in deze 

handel wordt alom erkend en geprezen (Aikio S 1977a 93-94) 

Bij de handelscontacten speelt alcohol een niet onbelangrijke rol zoals blijkt uit de beschrijving van 

kerkheer Grape in 1804 

"het is gebruikelijk dat voor, tijdens en na het sluiten van de koop of van een andere overeenkomst 

er flink wat akohol wordt gedronken ' 

(Grape 1804 5) 
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ledere koopman beschikt over een vaste klantenkring onder de rendiertelende Saamen. Vaak biedt 

hij hen overnachting aan in zijn voorraadschuur op de markt. Op zijn beurt kan de koopman erop 

rekenen dat zijn gasten hem voorzien van "soepvlees" (Paulaharju 1923:76-78). 

In het midden van de 18e eeuw verkopen rendiertelers uit Enontekio jaarlijks in het Noorse Skibotn 

zo'n 20000 à 3000 rendierstieren en guste rendieren voor de slacht, rendierhuiden en rendierkaas. 

Op hun terugreis naar het binnenland nemen zij levensmiddelen (koffie, meel, zout, boter) en 

andere benodigdheden zoals kookgerei, lakenstof, garen, tindraad en tentdoek mee. Fellman J. F. 

(1906: 111:342) vermeldt dat een rijke rendierteler in die tijd voor zijn jaarlijkse behoefte zo'n 3 à 4 

sledenvrachten meel (totaal 320 kg) aanschafte. Volgens de zelfde schrijver verkocht een vermogend 

rendierteler uit het onderzoeksgebied begin deze eeuw op de markt in Bossekop 3 à 5 sleden met 100 

kg ingevroren rendiervlees. Alleen in de wintermaanden werd in rendiervlees gehandeld. 

Rendiertelers treden ook op als tussenpersonen van de bevolking aan de kust en die in het 

binnenland (Vorren 1964:315). Aan de kust kopen zij o. a. zeevis (ingevroren of gedroogd), dekens, 

houten onderdelen voor sleden en verhandelen vervolgens deze producten op de markt in Enontekio 

of elders. 

Daarnaast voeren rendiertelers evenals de locale Finse bevolking in opdracht van kooplieden en 

anderen, vanuit het kerkdorp Hetta transporten uit met rendierkaravanen naar bijvoorbeeld 

Bossekop (290 km), Skibotn (245 km) en Kiruna (230 km). Deze transporten van hoofdzakelijk 

rendiervlees, sneeuwhoen, rendiermos en hout (naar Kautokeino) nemen meerdere weken in beslag. 

Voor de sedentaire bevolking zijn deze vrachttransporten van grote economische betekenis 

(Utnainen 1976:1976:39). 

Ondanks de afschaffing van marktdagen in Fins Lapland in de vorige eeuw (1866) en de 

langzamerhand afnemende betekenis van de markten langs de Noorse kust, is het bilaterale karakter 

van de goederenhandel tussen rendierteler en koopman nog lange tijd blijven bestaan. Kooplieden 

uit het onderzoeksgebied, uit Karesuando en Skibotn bezoeken dan zelf in de herfst- en 

wintermaanden de verschillende rendiertelersgroepen. Rendiertelers stellen hun komst erg op prijs. 

De koopman is voor hen in het algemeen een betrouwbaar persoon, hij is hun "verdi" (fins: vàartti), 

die in voorkomende gevallen optreedt als hun vertrouwenspersoon naar de lokale of provinciale 

overheid toe. In andere gevallen helpt hij hen bij het verstrekken van financien of voorschotten. In 

de rendiertelersgroep Pieni neemt omstreeks de jaren twintig een koopman uit Karesuando een deel 

van de kosten van de bouwvan een rendieromheining voor zijn rekening (Linkola 1972a: 178). 
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De koopman vervult voor de rendiertelende Saamen in feite op tal van terreinen (handel, bank, 

informatie) de functie van tussenpersoon -"a broker"- die contacten legt tussen de locale groep van 

rendiertelers en de wijdere omgeving 

Ongeveer tot de Tweede Wereldoorlog is de verkoop van rendieren en rendierteeltproducten nauw 

verbonden geweest met de zeer persoonlijke relatie tussen rendiertelersgroep en koopman. 

Hoe de aankoop van rendieren in die tijd in zijn werk gaat, wordt hieronder beschreven 

Wanneer de koopman op bezoek komt bij de rendiertelersgroep met de bedoeling om rendieren te 

kopen, bouwen de rendiertelers provisorisch een omheining van takken, waarbinnen zij de 

slachtrendieren van de kudde kunnen afscheiden De koopman koopt de rendieren "staande" d w. z. 

de rendieren worden niet gewogen, maar men spreekt een vast bedrag per rendier naar leeftijd en 

geslacht af Over het bedrag wordt soms intensief en dagenlang onderhandeld. 

Voor het transport van de rendieren naar de slachterij (o a. in Katkasuvanto, Karesuando en 

Skobotn) zorgt de koopman zelf Meestal huurt hij daarvoor locale Finse mankrachten (2-3) in 

Sommige rendiertelersgroep brengen de rendieren zelf naar hun vaste opkoper in het dichtst 

bijgelegen dorp (bijvoorbeeld in Leppajarvi en Hetta) Ook komt het voor dat in plaats van 

ingehuurde Finse slachters de rendierbezitters de meegevoerde rendieren slachten. 

Een andere verkoopwijze is om de rendieren, die bestemd zijn voor de verkoop, naar de provinciale 

weg Muonio-Kilpisjarvi te leiden en daar ter plaatse te slachten en ze vervolgens per auto te 

transporteren naar de vries- en koelhuizen van de koopman 

De koopman crediteert de rendierbezitter voor het aantal rendieren dat hij opkoopt. Contante 

betaling vormt een uitzondering De meeste rendierbezitters geven de voorkeur aan betaling in 

producten (vooral levensmiddelen) 

Vóór de Tweede Wereldoorlog concentreert de verkoop van rendiervlees, rendierhuiden, rendierkaas 

en andere rendierteeltproducten zich voornamelijk op de beide Scandinavische buurlanden. In de 

jaren dertig gaat ongeveer tweederde deel van de rendiervleesproductie in Fins Lapland naar Zweden 

en Noorwegen terwijl bijna 80% van de rendierhuiden bestemd is voor de export Deze niet 

onbelangrijke uitvoer van rendiervlees en -huiden is het gevolg van jarenlang volgehouden 

exportstimulenngsbeleid van de Finse overheid (Komiteanmietinto 1938 8 43, Komiteanmietinto 

1934 6 81-86) 

In de na-oorlogse periode, in het begin van de jaren vijftig verliezen de rendiertelers voor de 

sedentaire bevolking hun positie als leveranciers van voedselproducten en basismateriaal. 

Tegelijkertijd neemt dan ook de wederzijdse afhankelijkheid van eikaars producten af. De 
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ontwikkeling van het wegennet in het onderzoeksgebied, de vestiging van winkels in de verschillende 

dorpen en buurtschappen en de uitbreiding van het autobezit hebben tot gevolg dat de locale 

bevolking veel minder afhankelijk wordt van de activiteiten van de rendiertelers en voortaan in haar 

directe omgeving over een ruimer aanbod van levensmiddelen en goederen kan beschikken. Zij is nu 

veel beter in staat de benodigde producten ergens anders te halen (Enontekion kunta 1980a). 

Iedereen in het onderzoeksgebied maakt gebruik van de faciliteiten van vrij handelsverkeer in de 

grensstreek (Fins: rajakauppa). Inwoners van de grensgemeenten Enontkio, Inari en Utsjoki mogen 

in het grensgebied goederen vrij van invoerrechten in te voeren. Het gaat daarbij voornamelijk om 

levensmiddelen voor eigen gebruik (Komiteanmietinto 1973:46:109; Lipsonen 1976: 1:33-35). 

De aanschaf van sleden, schoeisel en kleding geschiedt nu in gespecialiseerde bedrijven / winkels in 

het kerkdorp of zelfs ver daarbuiten tot in Kitnla, Muonio en Rovaniemi toe. De enige 

sledenbouwer - een Fin - in het onderzoeksgebied woont in Katkasuvanto, bij wie ook rendiertelers 

uit Noorwegen en Zweden hun bestellingen doen 

Voor de niet-rendierbezittende bevolking is rendiervlces tegen de normale hoge marktprijs 

verkrijgbaar bij de locale winkelier Rendiervlees is tegenwoordig stukken duurder dan rundvlees. 

Tot de jaren vijftig valt het prijsverschil in het voordeel van rendiervlees uit. 

Ruil komt nog weinig meer voor. De laatste jaren verkopen rendierbezitters bij de rendierscheiding 

in toenemende mate rechtstreeks aan particulieren. 

Ontwikkelingen binnen de rendierteel hebben eveneens geleid tot veranderingen in de uitwisseling 

van rendierteeltprodukten, in het bijzonder bij de verkoop van rendieren. 

Sinds 1968 stelt het Ministerie van Landbouw strengere eisen aan het slachten van rendieren en de 

behandeling van rendiervlees. De veterinaire keuring van rendiervlees wordt verplicht gesteld, terwijl 

de slachtlocaties moeten voldoen aan hoge eisen van hygiene. Het gebruik van slacht- en koelwagens 

door rendierslachtenjen vereist dat deze locaties gemakkelijk bereikbaar zijn. 

Deze ontwikkeling heeft het rendierteeltdistrict Nakkala doen besluiten in het rendierteeltjaar 1970-

1971 de verkoop van rendieren tegelijk te organiseren met de opsplitsing in wintergroepen en het 

tellen van de rendieren op één gemakkelijk te bereiken locatie - Talvadas - langs de weg Peltovuoma-

Vuontisjarvi. Hier bouwt men een permanente rendierscheiding en een veldslachterij. 

De organisatie van zo'n rendierscheiding berust bij het rendierteeltdistrict, dat potentiële kooplieden 

van tevoren informeert en met hen ook al een vaste opkooppnjs afspreekt. In het rendierteeltjaar 

1980-1981 sluit het rendierteeltdistrict voor het eerst zo'n verkoopcontract af. De prijs wordt 

vastgesteld overeenkomstig het geslacht gewicht (incl huid en gewei). De betaling geschiedt per 

bank, tenzij anders is overeengekomen. 
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Het hedendaagse contact tussen rendierbezitter en koopman beperkt zich dus tot ten hoogste twee a 

driemaal per winterseizoen tijdens de rendierscheiding 

Het vroegere "handjeklap" tussen rendierbezitter en koopman bij het onderhandelen in de buurt van 

de rendierkudde behoort daarmee tot het verleden Deze relatie is bepaald veel onpersoonlijker 

geworden In de nieuwe opzet treedt de locale koopman van vroeger alleen nog op als agent of 

tussenpersoon van een van de grote rendierslachtenjen uit het zuiden van Fins Lapland 

De situatie in het rendierteeltdistrict Kasivarsi verschilt lange tijd (tot de recente introduküe van de 

verplichting om de rendieren in de regionale exportslachterijen te slachten - zie hoofdstuk 12) met 

die in het rendierteeltdistrict Nakkala zowel wat de relatie koopman - rendierbezitter als de verkoop 

van rendieren aangaat 

In Kasivarsi organiseren de rendiertelersgroepen (3) zelfstandig de verkoop van hun rendieren Het 

rendierteeltdistrict heeft hiermee geen enkele bemoeienis In de regel valt de verkoop van rendieren 

hier ook niet samen met de scheiding van wintergroepen en de telling van rendieren De afsplitsing 

van de slachtrendieren (Fins tappotokka) vindt plaats op de eigen winterweiden Vervolgens leidt 

men deze rendieren naar de provinciale weg, waar ze in een kleine improvisorische omheining van 

gaas, takken en jutedoeken worden verzameld Ter plaatse worden de rendieren geslacht en in een 

koelwagen van de rendierslachterij afgevoerd 

Bijna ledere rendiertelersgroep / huishouding onderhoudt een nauwe relatie met een locale 

rendierkoopman voor de meesten van hen is dat een rendierslachter uit het Zweedse Karesuando 

Tussen hem en de rendierbezitters bestaat een zich over meerdere generaties uitstrekkende relatie 

Zijn aankoopprijzen liggen over het algemeen iets lager dan die van andere rendierslachtenjen buiten 

het onderzoeksgebied Maar daat staat tegenover dat hij voor de rendiertelers, met name in het 

noordwestelijk deel van Enontekio tevens als bank fungeert en bemiddelt bij aankoop van duurzame 

goederen of zelf ook de levering verzorgt van onder andere sneeuwscooters, winterkleding ed De 

Saamen noemen hem hun "vaartti" 

Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van de verkoop van rendierteeltproducten is de verkoop aan 

toeristen 

In 1950 beginnen enkele huishoudingen van de rendiertelersgroep Kova-Labba met de verkoop van 

rendierhuiden en van rendierhuid gemaakte reissouvemers In een Saamische zomertent of in een 

houten schuurtje langs de provinciale weg Muonio-Kilpisjarvi verkopen zij, na enkele zomers 

experimenteren, niet alleen huiden, maar ook Saamisch handwerk, gemaakt van basismateriaal 

afkomstig van het rendier (been, gewei, leer, pels) of genaaid van textiel 
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Een deel van de souvenirs (vooral rendierpelsschoencn / pantoffels, poppen en rendiergeweien) 

leveren zij af bij locale winkels, hotels en toeristencentra in het onderzoeksgebied 

Deze verkoop aan toeristen is voor bijna iedere rendiertelende Saame in het onderzoeksgebied zo 

langzamerhand een niet onaanzienlijke bron van inkomsten geworden In 1973 schatte Utnainen 

(1976 82-83) het inkomen uit de verkoop aan toeristen in Enontekio op ongeveer 3 0 % van het 

totale inkomen uit de rendierteelt (') Dit percentage ligt thans beduidend lager omdat de 

opbrengsten van rendiervlees aanmerkelijk zijn gestegen en het originele Saamische handwerk veel 

concurrentie ondervindt van industrieel vervaardigde souvenirs 

Met de verkoop en de vervaardiging van souvenirs en handwerk houden voornamelijk vrouwen zich 

bezig 

Gastvrijheid / verlening van onderdak 

Tijdens de periode van het rendiernomadisme is het algemeen gebruik dat sedentaire bewoners de 

rendiertelende Saamen tijdelijk onderdak (Fins kortteeraminen) aanbieden Ook verzorgen zij 

zieken, bejaarden en kinderen van de rendiertelers of stellen zij tijdelijk opslagruimte beschikbaar 

voor sleden, huiden, tentdoeken en visnetten 

Van deze gastvrijheid maken de rendiertelers veel gebruik, in de winter maar ook in de 

zomermaanden Terwijl de mannen in de winter de meeste tijd bij hun rendierkuddes doorbrengen, 

trekken vrouwen en kinderen in bij een sedentaire bewoner Rendiertelersgroepen uit Karesuando, 

Kautokeino en Enontekio hebben bovendien de gewoonte om in de zomer bij kustbewoners 

(Saamen en niet-Saamen) te verblijven, als zij hun rendierkuddes langs de kust en op de eilanden 

laten grazen Zij worden dan onthaald op voedsel, drank, vers vlees en zure melk met room (Larsen 

1950) Als tegenprestatie houden de rendiertelers toezicht op de rendieren van hun gastgezin 

Meestal ruilen zij producten uit zoals rendiervlees versus gedroogde zeevis 

In de 18e eeuw komt het regelmatig voor dat een aantal rendiertelers hun kinderen bij kustbewoners 

achterlaat ter verzorging Zij zelf keren met hun rendierkuddes terug naar de woudzone in het 

binnenland 

Deze " veггЛ-relatie" met de kustbewoners eindigt voor de rendiertelers uit Enontekio als gevolg van 

de officiële sluiting van de nationale grenzen voor rendierkuddes (1852 en 1889) 

Bezoeken aan marktdagen langs de Noorse kust blijven echter mogelijk en bij die gelegenheid 

overnachten rendiertelers nog vaak bij hun vroegere "verdi " "de huizen waren toen vol met 

marktbezoekers '(Heikinmaki 1971) 

In het binnenland gaan rendiertelende Saamen vooral tijdens kerkelijke feestdagen (Kerstmis en 

Pasen) voor kortere of langere tijd op bezoek bij sedentaire bewoners Zij doen dat bij Finnen die in 

de buurt van de winterweiden wonen Ook op hun migraties in het voorjaar en de herfst brengen de 
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rendiertelers gewoontegerrouw een of meerdere dagen door in het huis van hun "verdi" 

Rcndiertelersgroepen uit het rendierteeltdistrict Kasivarsi bezoeken op deze manier regelmatig 

sedentaire bewoners aan beide zijden van de grensrivier Konkamajolu 

Een bewoonster uit het buurtschap Kelottijarvii, ongeveer 35 km ten noorden van Karesuvanto, 

herinnert zich van deze bezoeken nog het volgende 

"In Kelottijarvt stonden drie hutzen en m alle dne waren rendierteUnde Saamen te gast De kamers 

waren ruim genoeg en konden veel gasten herbergen, ah ze maar met allemaal tegelijk kwamen 

Soms zetten de rendiertelers hun tenten op, maar wanneer zij langer dan één nacht wilden blijven, 

dan sliepen zij binnen (-) In het νοοηαατ kwamen ze overdag op bezoek, omdat ze 's nachts 

vanwege de bevroren sneeuw weer met de kuddes verder moesten trekken AL· de Saamen bij ons op 

bezoek kwamen, werd er steevast koffie gedronken, soms gegeten ofyochurten melk gedronken In 

geval de rendiertelers Unger bleven, boden zij aL· tegenprestatie vlees en rendiermelk aan De melk 

was gedroogd en verpakt in een rendiermaag De Saamen sliepen op de grond op rendierhuiden 

onder wollen Noorse dekens " 

(Hcikinmaki 1971 102) 

Volgens Linkola (1972a 189, 334) heeft het proces waar rendiertelers als gast tijdelijk hun intrek 

nemen bij sedentaire bewoners in het onderzoeksgebied zich stapsgewijs ontwikkeld Volgens hem is 

het begonnen met verzoeken van de zijde van de rendiertelers om bevallingen in het huis van 

sedentaire bewoners te laten plaatsvinden of om hun bejaarden en zieken daar tijdelijk te verzorgen 

De volgende stap is dat vrouwen en kinderen voor kortere tijd in het huis van Finnen gaan wonen 

Tenslotte wordt een bezoek aan de sedentaire bevolking een jaarlijks terugkerend onderdeel van het 

migratiepatroon In een aantal gevallen duurt het verblijf soms soms enkele maanden 

T o t deze laatste ontwikkeling heeft de in 1921 afgekondigde Finse leerplichtwet ongetwijfeld 

bijgedragen Voor Fins Lapland houdt deze wettelijke maatregel in, dat gedurende zes a acht weken 

(maart-april) rondtrekkende onderwijzeressen of onderwijzers in de verschillende dorpen en 

buurtschappen, gelegen in de woudzone, basisonderwijs geven (Fins kiertokoulu) 

Met uitzondering van enkele huishoudingen o a Valkeapaa en Palojarvi is het tijdelijk verblijf van 

de rendiertelers bij Finnen in het onderzoeksgebied in het begin van de jaren dertig algemeen 

geworden De meeste rendiertelersgroepen onderhouden in die tijd relaties met een of meerdere 

"verdit" in de buurt van hun winterweiden of langs hun migratieroute In onderstaande tabel vinden 

we een overzicht van de dorpen en buurtschappen waar rendiertelers tijdelijk hun intrek namen 
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45. Tabel Overzicht van ovcmachtings-en verblijfadressen van de rendiertelende Saamen in 

Enontekio 

rendiertelersgroep dorpen / buurtschappen, waar rendiertelende Saamen tijdelijk woonden of 

overnachtten 

Kova Siikavuopio, Kelottijarvi, Saarenpaa, Palojoensuu 

Labba Kelottijarvi, Kuttanen, Palojoensuu, Sonkamuotka 

Juuso Snkavuopio, Kelottijarvi, Karesuando 

Palojarvi Leppajarvi, Hetta 

Nakkala Hetta, Leppajarvi, Suonttajarvi 

Magga Nunnanen, Vuontisjarvi 

Uit verschillende beschrijvingen (Therman 1990 100-102, Wiss 1986 34-35) blijkt dat er tussen de 

rendiertelende Saamen en de locale bevolking een nauwe sociale band heeft bestaan zoals onder 

andere naar voren komt in een radiointerview met de leider van de rendiertelersgroep Kaïjukka 

(juuso) 

'Als we op bezoek kwamen werden we altijd goed ontvangen, hoewel er soms maar weinig ruimte 

voor overnachting beschikbaar was In Karesuando stonden toen nog weinig huizen In de kersttijd 

gingen veel mensen (Saamen en Finnen) bij elkaar op bezoek, ook aan Zweedse zijde Het maakte 

eigenlijk niets uit waar je op bezoek ging Iedereen was erg gesteld op ons en het stoorde niemand 

wanneer er veel kinderen en honden meekwamen We voelden ons er erg thuis (-) Onze "vaartti " 

werd altijd boos, wanneer hij later vernam dat we met bij hem Ungs waren gekomen Hij was een 

goede vriend en gastheer, die zich steeds zeer bezorgd toonde en altijd wel een bed voor ons had 

kUarstaan " 

(radiointerview met Aslak Juuso I960) 

Zoals eerder is vermeld vonden er in het huis van de "verdi" ook bevallingen plaats In 1960 blijkt 

een op de drie rendiertelers in het rendierteeltdistnct Kasivarsi geboren te zijn in het huis van een 

sedentaire bewoner (Utriainen 1976 44) 

Een andere activiteit, die men tijdens zijn verblijf bij de "verdi" uitvoert, is brood bakken Met het 

meegebrachte meel bakken de vrouwen van de rendiertelers genoeg brood voor eigen consumptie in 

het voorjaar en de zomer Ook rendiertelers uit Noorwegen, die feitelijk illegaal met hun kudde de 

grens naar Finland overtrekken, komen bij de Finnen brood bakken 
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In de dagelijkse communicatie met elkaar wordt Fins en Saamisch gesproken 

"Lapisch was generally understood by most colonists, and was spoken by most On the other hand 

among the Lapps Finnish was understood, but when spoken it was somewhat broken " 

(Whitaker 1983b 335) 

Oudere Finnen in Enontekio, die zich nog deze traditie van bezoekende rendiertelers bij hen thuis 

herinneren, spreken in vele gevallen als het nodig is nog Saamisch, omdat zij toen "aL· kind veel met 

Saamen omgingen " 

Het was gebruikelijk dat rendiercelers vooraf met de sedentaire bewoners mondelinge afspraken over 

hun verblijf en de verschillende wederzijdse diensten maakten Éénmaal gemaakte afspraken werden 

in het algemeen stilzwijgend voortgezet Het komt maar zelden voor dat rendiertelers van "verdi" 

veranderden Ingeval het toch gebeurde, was de reden daarvan vaak het gebrek aan ruimte 

Als vergoeding bieden rendiertelers hun gastheer een aantal rendieren aan voor de slacht en zorgen 

zij er voor dat er tijdens het verblijf voldoende vlees beschikbaar is De gastheer zelf zorgt voor melk 

en aardappelen Gewoonlijk gebruiken zij gemeenschappelijk de maaltijd (Linkola 1972a 336) 

Een andere wijze van vergoeding is het aanbod van de rendierteler om gedurende de zomermaanden 

de rendieren van de "verdi" in zijn kudde op te nemen dat hij hem in de herfst een aantal rendieren 

uitleent In die tijd hadden rendiertelers in hun rendierkudde vaak rendieren van verschillende 

"verdit" lopen 

Overigens komt de gastvrijheid niet uitsluitend van ¿en kant Ook Finnen die rendiertelers bij hun 

rendierkuddes komen opzoeken, kunnen rekenen op een goede ontvangst 

"zij kregen de beste slaapplaats en dekens en ontvingen bij hun vertrek vaak nog een stuk 

rendiervlees ' 

(informant uit Nunnanen 1976) 

Wanneer de rendiertelers met hun rendierkuddes op de herfstweiden verschijnen, komen de 

inwoners uit de dorpen in de woudzone regelmatig bij hen op bezoek Niet alleen om hen te 

begroeten maar ook om hun eigen rendieren weer terug te halen dan wel om een aantal rendieren te 

lenen 

Na de Tweede Wereldoorlog treden er echter veranderingen op in het jaarlijks terugkerend verblijf с 

q bezoek van de rendiertelers bij de sedentaire bewoners De gemeenschappelijkheid, die steeds zo 
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kenmerkend is geweest bij deze contacten, valt langzamerhand weg Men overnacht, indien nodig, in 

aparte kamers of in een schuur en betaalt hiervoor in geld (Linkola 1972a 338) 

Aan het begin van de jaren zestig maakt het tijdelijk verblijf bij Finnen geen vast onderdeel meer uit 

van het jaarlijkse migratiepatroon van de rendiertelende Saamen Nagenoeg alle rendiertelers hebben 

dan een eigen houten woning in de woudzone laten bouwen, waar ZIJ zich tijdelijk vestigen 

Toezicht op rendieren 

Het toevertrouwen van rendieren aan de zorg van rendiertelers bestaat in de geschiedenis van de 

Saamische rendierteelt al lang Een rendiertelende Saame, die tegen vergoeding toezicht houdt op 

rendieren van niet-rendiertelers (Saamen en niet-Saamen) wordt in de Saamische taal een "rai'de" 

(Fins ramo) genoemd 

Een rai'de is bovendien een rendierteler, die rendieren uit een andere rendiertelersgroep tijdelijk in 

zijn kudde opneemt en meestal gemachtigd is bepaalde handelingen te verrichten met deze 

rendieren, bijvoorbeeld het oormerken van kalveren en de verkoop van slachtrendieren Zo'n soort 

relatie bestaat in de meeste gevallen tussen rendiertelers, die verwanten van elkaar zijn Deze 

verwantschapsrelatie schept bij rendiertelende Saamen vaak wederzijdse verplichtingen (Pehrson 

1957 100-101, Whitaker 1955 50-51) 

In deze paragraaf wordt de ' rat í/í-relaue" tussen rendierteler en niet-rendierteler behandeld 

In het verleden was een rendiertelende Saame, die onvoldoende bestaansbasis had in de nomadische 

rendierteelt, meestal gedwongen elders een sedentair bestaan te beginnen en in dat geval zijn 

overgebleven rendieren achter te laten bij een rendiertelersgroep (Steen 1956 28) In de 18e en 19e 

eeuw is een aantal gevallen bekend van verarmde rendiertelers die zich aan de Noorse kust vestigen 

en hun rendieren laten verzorgen door rendiertelers uit Enontekio (Wiklund & Qyigstad 1909, 

II 276, 347) In 1850, kort voor de grenssluiting, telde men in de rencherkuddes van rendiertelers uit 

Enontekio meer dan 800 rendieren van sedentaire kustbewoners (Fellman I, 1910 442-443) 

Andere rendiertelers, die tot armoede zijn vervallen, ook uit Kautokeino en Karesuando, trekken 

naar aangrenzende regio's ten zuiden en ten oosten van Enontekio en treden daar op als "rai'de" in 

dienst van sedentaire bewoners (Paulaharju 1928 61 e ν ) 

O p deze wijze behouden zij de mogelijkheid om hun vroegere leefwijze voort te zetten en hun 

specifieke kennis en ervaring te benutten Tegelijkertijd biedt het hen perspectief om langzaam weer 

eigen rendierbezit op te bouwen 

Aan het eind van de vorige eeuw werkt een van de eerste leden van de rendiertelersgroep Palojarvi als 

"rai'de" voor inwoners van de dorpen Hetta en Leppajarvi Hij had toen zo'n 700 à 800 rendieren 
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(Fins hoitoporot, katomaporot, katsoporot, vierasporot) onder zijn hoede Later sticht hij met andere 

rendiertelers een eigen rendiertelersgroep (zie hoofdstuk 6, deel II) (Linkola 1972a 275) 

Over het algemeen verzorgen rendiertelersgroepen het hele jaar door rendieren van personen, die in 

hun weide- с q migratiegebied wonen Er zijn ook andere modaliteiten mogelijk zoals die van Finse 

rendierbezitters uit de buurtschappen Jatuni en Palojoensuu die hun rendieren zelf hoeden in de 

winter maar deze in de zomer laten verzorgen door rendiertelers van de rendiertelersgroep Palojarvi 

In een aantal gevallen hoeden rendiertelende Saamen ook rendieren bezitters, die buiten Enontekio 

of zelfs buiten de staatsgrenzen wonen Tegen deze grensoverschrijdende dienstverlening maakte in 

1877 een gemeentelijke commissie ernstig bezwaar 

"sedentaire inwoners van de kerkelijke gemeente Enontekio klagen over schade, die rendieren van 

verschillende rat 'des aangenchten, omdat het hierbij vooral gaat om rendieren uit andere 

gemeenten In de navolgende kuddes zijn "vreemde " rendieren gesignaleerd 

Isakkt Nakkalajarvi 200 rendieren 

Jon Labba 200 rendieren 

Mihku Puljusjarvi 100 rendieren 

De commissie verbiedt op straffe van boete dat een rai de rendieren uit andere gemeenten, maar ook 

uit Noorwegen en Zweden, binnen onze gemeentegrenzen hoedt" 

(Enontekion Seurakunnan 1877) 

Ondanks de grenssluitingen van 1852 en 1889 en de beperkingen in de rendierteeltwetgeving 

(Poronhoitolaki 1933 par 4, 1948 par 7) zetten de rendiertelersgroepen hun "rai'de" traditie met 

betrekking tot rendieren uit Noorwegen en Zweden nog lange tijd voort, zij het op een wat minder 

opvallende wijze Hieraan komt pas echt een einde, wanneer in het midden van de jaren vijftig langs 

de staatsgrens een hoge gazen omheining wordt gebouwd De bouw van omheiningen langs de 

zuidelijke en oostelijke grens van het rendierteeltdistrict Nakkala in het begin van de jaren zeventig 

maakt het bijna onmogelijk om nog langer als "rai'de" van rendieren uit andere gemeenten o a uit 

Inari en Muonio op te treden 

De rendierteeltwetten van 1948 en 1990 bepalen dat het hoeden van rendieren van personen die 

buiten het rendierteeltdistrict wonen alleen is toegestaan, wanneer het rendierteeltdistrict daarvoor 

uitdrukkelijk toestemming heeft verleend (Poronhoitolaki 1944, par 7, Poronhoitolaki 1990 par 4, 

par 9) Dit komt voor bij personen soms ook hoogwaardigheidsbekleders (president of minister), 

die door schenking of erfenis in het bezit zijn gekomen van een rendier of van rendieren 
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Niet alleen vormt de aanwezigheid van sedentaire bewoners in het weidegebied van een 

rendiertelersgroep de aanleiding voor het aangaan van een "rat'de-telzae", maar ook een 

verwantschapsrelatie tussen rendierteler en sedentair kan een reden zijn om diensten aan elkaar te 

verlenen In het bijzonder geldt dit laatste voor de rendiertelersgroep Palojarvi, waarvan een aantal 

rendiertelers van Finse afkomst is In hun kudde hebben zij rendieren van inwoners uit de dorpen 

Herta, Kultimaa, Palojoensuu, Jatum en Leppajarvi 

Wanneer in incidentele gevallen rendiertelershuishoudingen bij wijze van experiment enkele 

schapen, geiten of koeien houden, zijn de sedentaire bewoners op hun beult best bereid in de winter 

voor deze dieren te zorgen Zo laten rendiertelers van de rendiertelersgroepen Kayukka en Kova hun 

geiten (6-10) in de winter achter bij inwoners van het Zweedse buurtschap Sukavuopio Bij de 

rendiertelersgroep PaJojarvi zorgen verwanten in de dorpen Palojarvi en Leppajarvi tijdelijk voor hun 

koeien (3-5) 

De zorg voor rendieren kan ook worden opgedragen aan een aantal "rai'des", die het 

rendierteeltdistrict aanwijst Dit is het geval geweest in het onderzoeksgebied 

O p grond van het rendierteeltreglement van de gemeente Enontekio in 1893 heeft het 

rendierteeltdistrict de bevoegdheid één of meer "rai'dc's" aan te wijzen (Enontekion kunta 1893 par 

12) In het reglement staat uitdrukkelijk dat de rai'de ervoor moet zorgen dat de aan hem 

toevertrouwde rendieren geen schade aanrichten aan weilanden, mospercelen of aan opgestapeld 

hooi Bovendien mag de "rai'de" geen andere rendieren onder zijn hoede nemen dan die hem door 

de leider van het rendierteeltdistrict zijn toegewezen Uit besluiten van het rendierteeltdistrict 

Nakkala blijkt dat alleen rendiertelende Saamen als "rai'de" konden optreden (in 1901 waren er drie 

rai'de's en in 1918 vijf) Na de fusie met het rendierteeltdistrict Peltovuoma (1916) wordt 

eerdergenoemde bepaling gewijzigd en mag voortaan iedere rendierteler rendieren van anderen 

verzorgen 

Finse rendiertelers uit Peltovuoma hebben later een aantal keren geprobeerd tot afspraken te komen 

met de inwoners van het dorp om hun rendieren te verzorgen Deze initiatieven in de na-oorlogse 

periode, die overigens plaats vinden buiten de verantwoordelijkheid van het rendierteeltdistrict, 

moesten uiteindelijk worden opgegeven omdat bleek dat het erg moeilijk was om de geldelijke 

vergoedingen te innen (') 

Het aan de "rai'de" toevertrouwde rendierenbezit bestaat voor het grootste deel uit gecastreerde 

rendieren (Fins harat) De sedentaire bevolking gebruikt deze rendierstieren om in de winter 

transporten uit te voeren Alleen gedurende de zomermaanden worden ze onder de hoede geplaatst 
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van rendiertelende Saamen In 1959 hadden sedentaire bewoners (39) in het rendierteeltdistnct 

Kasivarsi ongeveer 200 gecastreerde rendieren in gebruik (Kasivarsi paliskunta arkisto 1952-1977) 

Aan het begin van de winter tijdens de rendierscheidingen komen de sedentaire rendierbezitters hun 

rendieren weer ophalen Begin mei (het begin van de sneeuwvrije periode) worden deze rendieren 

vrijgelaten Uit eigen beweging voegen zij zich bij de rendierkuddes van de Saamen 

Rai'de en rendierbezitter gaan mondeling telkens voor één jaar een overeenkomst aan, die bijna altijd 

stilzwijgend wordt gecontinueerd (Virtanen 1971 190) Voor zijn diensten ontvangt de "rai'de" een 

vergoeding in natura bijvoorbeeld schoenenhooi, pelsschoenen of rendieren In 1959 schatte de 

Finse econoom Utriainen (1976 82) de inkomsten uit het verzorgen van andermans rendieren in het 

rendierteeltdistnct Kasivarsi op 0,3% van het totale inkomen uit de rendierteelt 

Ingeval wordt afgesproken dat de vergoeding plaats vindt m rendieren, wordt de "rai'de" gemachtigd 

om een aantal rendierkalveren met zijn eigen rendieroormerk te voorzien Deze wijze van betaling 

houdt risico's in Soms kan de rendierteler de verleiding niet weerstaan en eigent zich op 

onrechtmatige wijze rendieren van zijn opdrachtgever toe een situatie, die volgens Paus (1756) 

vergelijkbaar is 'met een poes, die op een schoteltje melk moet passen" 

Meestal krijgt de "rai'de" ook geschenken aangeboden of kan hij ten alle tijde op gastvrijheid en 

onderdak bij de sedentaire bewoner rekenen 

Het is ook wel voorgekomen dat sedentaire bewoners in de zomer hun "rai'de" komen assisteren 

teneinde een vergoeding aan "hem uit te sparen (Linkola 1972a 273) 

In de beschrijving van Smith over de 'raide-relatie" in het aangrenzende Kautokeino komt vooral de 

economische afhankelijkheid van de sedentaire bewoner ten opzichte van de "raide" naar voren. 

"wanneer de rendiertelersgroep met zijn kudde tijdens de herfstmigratte het binnenland bereikte, 

kwam de sedentaire bewoner zijn rat 'de, die hij meestal al jaren kende, begroeten Meteen 

informeerde hij dan hoe het met zijn rendieren was gegaan in de zomer In de zomer hadden hij en 

zijn gezin alleen maar vis, brood, margarine, koffie en soep, bereid van gedroogd rendtervlees, 

gegeten Nu moest hij proberen weer aan vers vlees te komen De rendierteler bood hem vele dagen 

gastvrijheid aan in zijn tent en gaf hem vaak wat vlees mee Dit waren produkten waarvoor de 

sedentair anders geen geld had Hij moest oppassen de rai de niet te kwetsen, omdat die maar tegen 

een geringe vergoeding zijn rendieren verzorgde Bovendien moest hij het vertrouwen van de rat de 

winnen zodat hij misschien later een rendier kon lenen met de opdracht het rendier te temmen " 

(Smith 1938 314-315) 
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Uit rendierlijsten van de beide rendierteeltdiscricten Näkkala en Käsivarsi valt op te maken dat in de 

na-oorlogse periode de "rai'de"-overeenkomst rigoureus in gebruik terugloopt: het aantal rendieren 

dat door rendiertelende Saamen wordt verzorgd, daalde over de periode 1960-1978 met ruim 56%. 

Deze vermindering vindt het sterkst plaats in het rendierteeltdistrict Näkkala, waar het percentage 

"hoitoporot" van het totale rendierbezit in 1950 nog 30% bedroeg en in 1978 blijkt te teruggelopen 

tot 6.7%. Een andere aanwijzing voor deze teruggang is de vermindering van het aantal 

rendierbezitters dat geen professionele rendierteler is: in 1950 - 134 en in 1978 - 62. 

In tabel 46 is een overzicht gemaakt van rendieren (Fins: hoitoporot) van niet-rendiertelers in de 

kudde van Saamische rendiertelersgroepen tijdens de rendierteeltjaren 1959 / 1960 en 1977 / 1978. 

46. Tabel Rendieren van niet-rendiertelers, die verzorgd worden door Saamische 

rendiertelersgroepen in de gemeente Enontekiö in de rendierteeltjaren 1959/60 en 1977/78 

1959/1960 1977/1978 

Kasivarsi rendierteeltdistrict: 1420 794 

Palojarvi 458 553 

Kaijukka 128 86 

Labba 114 0 

Kova 720 155 

17 

11 

6 

Bron: Imatran Voima Osakeyhtio 1962 

Nakkàlàn paliskunta arkisto 1902-1986 

De verminderde betekenis en frequentie van de " rat 'de-relatie" in het onderzoeksgebied vinden hun 

verklaring in een drietal ontwikkelingen, waarvan de eerste twee voor het hele rendierteeltgebied 

gelden, te weten 

a) veranderingen in de rendierteelt (concentratie van bezit, rationeel gebruik van weiden) 

b) veranderde betekenis en functie van het rendier (alleen de vleesproductie telt) 

c) de verslechterde verstandhouding tussen Saamen en Finnen (zie hoofdstuk 11). 

Nakkalá rendierteeltdistrict: 

Nakkalä 

Nunnanen 

458 

182 

276 

Voor de Finse rendiertelersgroepen Hetta en Peltovuoma zijn de cijfers 145 en 643 in 1959/1960 en 264 en 202 in 

1977/78 
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Uitleen van rendieren 

Vanouds staan rendiertelende Saamen tijdelijk rendieren kostenloos ten gebruike aan sedentaire 

bewoners af Als tegenprestatie verlangen zij van hen de uitgeleende rendieren te temmen (Fins 

taamonta, Saamisch dápmat) dat wil zeggen afte richten tot last- of trekgrendieren 

In de herfst nemen de sedentaire bewoners deze rendieren in ontvangst en pas in het voorjaar 

worden ze weer teruggegeven In feite kan de sedentaire bewoner de hele winterperiode over de 

rendieren beschikken 

Voor de Tweede Wereldoorlog bedroeg het aantal uitgeleende rendieren in Enontekio per jaar zo'n 

200 tot 300 Therman (1940 94) vermeldt dat een rendierteler uit de rendiertelersgroep Nakkala in 

1939 ongeveer 70 rendieren uitleende 

Alom is bekend dat van deze bruikleenovereenkomst op grote schaal misbruik werd gemaakt Vele 

geleende rendieren werden niet teruggestuurd en ten eigen voordele buiten medeweten van de 

rendiereigenaar geslacht 

De bruikleenovereenkomsten zijn gebaseerd op mondelinge afspraken, meestal tot stand gekomen 

tijdens incidentele ontmoetingen Met het uitlenen van rendieren besteden de rendiertelers in feite 

een deel van werk uit Niet zonder risico echter 

Het africhten van rendieren, waarvoor voornamelijk vier jarige mannelijke rendieren het meest 

geschikt zijn, begint meestal in de maand november wanneer er al flink wat sneeuw ligt Kleine 

rendiereigenaren geven vaak ook vrouwelijke guste rendieren in bruikleen af Het temmen van een 

rendier neemt eigenlijk weinig tijd in beslag een a twee weken (Kuhmunen 1968 68) 

Als gevolg van verschillende factoren zoals de uitbreiding van het wegennet, de algemene toepassing 

van de sneeuwscooter in de rendierteelt en het sedentansatieproces van de nomadiserende 

rendiertelers verliest het rendier zijn cruciale functie bij de uitvoering van transporten De behoefte 

aan getemde rendieren neemt derhalve sterk af In de jaren zestig komt het in bruikleen geven van 

rendieren bijna niet meer voor De meeste rendiertelers nemen zelfde africhting van een klein aantal 

rendieren (3 a 5 per rendierteler) ter hand Meer om nastalgische dan om praktische redenen 

Werkgelegenheid 

De opkomst en de expansieve groei van het rendiernomadisme veroorzaken een grote vraag naar 

arbeidskrachten, waaraan binnen de rendiertelersgroep niet altijd kan worden voldaan Het open 

karakter van de Saamische rendiertelersgemeenschap stelt hen echter in staat om arbeidskrachten van 

buiten aan te trekken Naast arbeidskrachten uit andere rendiertelersgroepen of zelfs van buiten het 

onderzoeksgebied doen rendiertelers ook een beroep op sedentaire bewoners Verschillende 

mannelijke bewoners vinden op deze wijze tijdelijk of permanent werk in de rendierteelt In het dorp 

Nunnanen waren in 1964 bijna alle mannelijke inwoners, ouder dan 40 jaar, als knecht in een 
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Saamische rendiertelersgroep werkzaam geweest (Linkola 1964:348). De grote bereidheid onder 

sedentaire bewoners om in dienst te treden bij rendiertelende Saamen wordt verklaard door het 

prestige dat de rendierteelt voor haar heeft en door de slechte sociale economische positie van de 

sedentaire bevolking. 

"sedentairen (Fins: talolliset) hadden het vroeger erg moeilijk, ze verdienden weinig en geld was er 

nauwelijks. Vaak ging men uit werken voor een beetje voedsel. Men beschouwde het als een 

voorrecht om ah knecht bij rendiertelende Saamen te werken " 

(Finse informant uit Nunnanen, geboren 1921). 

Het is meermalen voorgekomen dat een Finse knecht (Fins: renki; Saamisch: reànga) na vele jaren 

dienstverband als zelfstandig rendierteler in de rendiertelersgroep blijft of zich bij een andere 

rendiertelersgroep aansluit of voor zijn eigen begint. Dit laatste is tweemaal gebeurd: ingeval van de 

rendiertelersgroepen Palojárvi en Nakkalá. O p deze manier is de rendiertelersgroep Näkkälä 

ongeveer in het midden van de vorige eeuw ontstaan (Itkonen 1948 1:118). Aan het ontstaan van de 

rendiertelersgroep Palojarvi (Erkuna) is het verhaal verbonden van een zoon van een sedentaire 

bewoner, die uiteindelijk besluit een nomadiserende rendierteler te worden. Dit gebeurde omstreeks 

1910 (Hustich 1942a:49). 

De meeste ouders en een deel van de huidige Finse rendiertelers in Peltovuoma hebben vroeger als 

knecht bij rendiertelende Saamen gewerkt. Pas later vormen zij een zelfstandige rendiertelersgroep 

binnen het rendierteeltdistrict Nakkäla. 

Sommige Finse knechten huwen met dochters van rendiertelende Saamen (in vele gevallen met de 

dochter van hun werkgever) en worden later vrij gemakkelijk opgenomen in de Saamische 

rendiertelersgemeenschap. Naar buiten toe treden zij nadrukkelijk als Saamen op: steken zich in 

Saamische kleding en spreken vloeiend de Saamische taal. 

Over de periode 1880-1961 heb ik na bestudering van de verwantschapsrelaties van de vijf 

rendiertelersgroepen kunnen vaststellen dat 15 sedentaire Finnen in het Saamische rendierteeltmilieu 

op deze wijze zijn opgenomen: 7 personen in het rendierteeltdistrict Kásivarsi en 8 personen in het 

rendierteeltdistrict Nakkala. Na 1961 doen zich geen nieuwe gevallen van inhuwing meer voor. 

In dit verband is het belangrijk om hier op te merken dat een aantal bekende geslachten in de 

huidige rendierteelt zoals Nakkalajárvi, Proks en Palojarvi in de mannelijke lijn van sedentaire niet-

Saamische afkomst zijn. 

In het Noorse Kautokeino geldt dit bijvoorbeeld voor de geslachten Hetta, Buljo en Tornensis 

(Steen 1952:197-200; Smith 1938:55). Laatstgenoemde geslacht stamt van vaderszijde af van een 
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Zweedse dominee, wiens beide zonen zich destijds aangetrokken voelden tot de nomadische 

rendierteelt Opnieuw een aanwijzing voor de status die de Saamische rendierteelt bij de sedentairen 

in die tijd genoot 

Behalve knechten, die in vaste dienst waren, maken rendiertelers ook nog gebruik van tijdelijke 

arbeidskrachten H u n dienstverband beperkt zich in de regel tot de herfst en de vroege 

winterperiode 

Bij de huidige rendierscheidingen van het rendierteeltdistnct Nakkala verrichten sedentaire bewoners 

uiteenlopende werkzaamheden zoals slachten, transport, onderhoud, tellen en waken Het 

rendierteeltdistnct of de rendierslachterij betaalt hen hiervoor loon uit 

In november-december 1978 werkten er 14 Finnen bij de rendierscheidingen van het 

rendierteeltdistnct Nakkala Bij dezelfde gelegenheid verleenden verscheidene Finnen (veelal 

personen uit hetzelfde dorp) assistentie aan individuele rendiertelers, die over veel rendieren 

beschikken Deze tijdelijke hulpkrachten voor de duur van de rendierscheiding (1 a 2 dagen) worden 

"trekkers" (Fins vetomiehia) genoemd Zij krijgen voor hun inspanningen per dag uitbetaald 

(meestal in de vorm van rendiervlees) Tesamen met de rendiereigenaars selecteren zij de rendieren, 

die dan vervolgens aan hun gewei naar de verschillende omheinde ruimten worden gesleurd cq 

getrokken (zie voor uitvoerige beschrijving van een rendierscheiding bijlage III) 

De rendiertelers van het rendierteeltdistnct Kasivarsi maken bijna geen gebruik van externe 

arbeidskrachten Zo nodig schakelen zij hun gezinsleden (vaak oudere kinderen) in 

In het verleden hebben rendiertelers ook een beroep gedaan op bijstand van de locale bevolking bij 

het aanleggen van houtvoorraden (brandhout) voor de winter, voor het uitvoeren van transporten en 

bij de bouw van omheiningen en huizen Sinds er vergoedingen in geld betaald worden en het 

kostenaspect een steeds belangrijkere rol is gaan spelen in de rendierteelt is de animo bij rendiertelers 

om arbeidskrachten van buiten in te schakelen sterk afgenomen 

Vòòr de Tweede Wereldoorlog hadden sommige rendiertelershuishoudingen een dienstmeid (Fins 

pnka, Saamisch pigga), die in voorkomende gevallen ook deelneemt aan het rendierteeltwerk Met 

name bij het hoeden van de rendierkudde konden zij goede diensten bewijzen In tegenstelling tot 

mannelijke arbeidskrachten, zijn vrouwelijke hulpen altijd van Saamische afkomst geweest 

(bijvoorbeeld uit Kautokeino en Karesuando) 

Al eerder is aangegeven dat de bereidheid van de zijde van sedentairen voor een dienstverband in de 

rendierteelt groot was Toch was het niet altijd gemakkelijk om geschikte personen te vinden, aldus 

het verslag van de Staatscommissie voor rendierteeltzaken in 1929 
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"Finse knechten zijn zelden erg nauwgezet en hebben er gauw genoeg van wanneer het werk hen te 

inspannend wordt" (Komiteanmietinto 1929 8 33) 

Selander (1948-48-49) noemc het werk van een knecht in de rendierteelt één van de zwaarste en 

meest frustrerende beroepen in de wereld, één week inspannend werken kan bij wijze van spreken 

door externe omstandigheden in vijf minuten ongedaan gemaakt worden. 

Een knecht, die het hele jaar in dienst is, kan rekenen op een flinke vergoeding in natura: rendieren, 

kleding, voeding, inwoning en in sommige gevallen een klein bedrag aan handgeld 

In de jaren dertig ontvangt een knecht gemiddeld 8 a 10 drachtige rendieren, voeding, rookwaren, 

nette kleding (pelsmantel, kiel), zilveren sluitspeld, werkuitrusting als kiel, riem, muts, pelsschoenen, 

enkelbanden en handschoenen en het eerste recht van koop van een aantal rendieren (Itkonen 1948 

11221). 

Later tot het begin van de jaren zestig knjgr een vaste arbeidskracht naast kost en inwoning en 

verstrekking van een aantal persoonlijke uitrustingsstukken ook nog een geldelijke vergoeding 

uitbetaald. Van het geld worden dan meestal rendieren gekocht. 

"toen ik op M-jarige leeftijd als knecht in dienst trad, kreeg tk jaarlijks één drachtig rendier ab 

vergoeding Na een dienstverband van bijna 12jaar heb tk mijn rendterbeztt zien uitgroeien tot 

meer dan 100 drachtige rendieren In het laatste jaar ontving tk elf drachtige rendieren als 

vergoeding Naarmate mijn rendierbezit toenam, zou in feite mijn loon naar verhouding kleiner 

moeten zijn, omdat ik tegelijkertijd mijn eigen rendieren m de kudde van mijn baas hoedde" 

(Finse informant uit Nunnanen, geboren 1921) 

In de Saamische rendierteelt neemt de knecht tegenover de andere leden van de rendiertelersgroep 

een gelijkwaardige positie in Hij beschikt over een eigen rendieroormerk en laat zijn verdiende 

rendieren in de kudde van zijn baas lopen 

"als knecht was ik een volwaardig lid van het gezin en bij het werk werd geen enkel onderscheid 

gemaakt teder deed datgene wat op een bepaald moment gedaan moest worden Het werk van de 

knecht was beslist met anders dan dat van de anderen Ik sliep in dezelfde tent ah mijn baas We 

aten samen en spraken Saamisch en Fins, maar hoofdzakelijk toch Saamisch " 

(Finse informant uit Nunnanen, geboren 1921) 

Sinds de jaren zestig zijn er in het onderzoeksgebied geen knechten meer in dienst van Saamische 

rendiertelers Bij de rendiertelersgroep Palojarvi (Erkuna) verlaat de laatste knecht zijn werk in 1955 
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Aan het verlies van deze vorm van werkgelegenheid in de Saamische rendierceelt ligt een drietal 

ontwikkelingen ten grondslag 

a) binnen de rendiertelersgroepen beschikt men over voldoende mannelijke familieleden die de 

behoefte aan arbeidskrachten kunnen opvangen, 

b) de extensieve uitoefening van de rendierteelt, mogelijk gemaakt door de bouw van omheiningen 

en verbeterde transport- en communicatiemiddelen, betekent dat men minder arbeidskrachten 

nodig heeft, 

c) de hoge arbeidskosten als gevolg van nationale ontwikkelingen op het gebied van loonvorming en 

sociale voorzieningen kunnen niet langer worden opgebracht 

Volledigheidshalve moet gezegd worden dat de belangstelling voor het rendicrteeltwerk bij jongeren 

in de na-oorlogse periode niet bepaald groot is geweest Liever gaf men de voorkeur aan goed betaald 

werk buiten de eigen regio In de afgelopen jaren is er onder jongeren weer duidelijk meer interesse 

voor de rendierteelt en andere natuurgebonden bestaanswijzen 

Huwelijk 

Het verwantschapssysteem van de rendiertelende Saamen draagt volgens verschillende onderzoekers 

een bilateraal karakter, dat wil zeggen dat de verwanten van vaderszijde gelijk zijn aan die van 

moederszijde (Pehrson 1954 b, 1956, 1957, Paine 1957 177 e ν , Ingold 1978 22) 

Met betrekking tot de partnerkeuze bestaan geen strikte endogame noch exogame voorschriften 

Pehrson is van mening dat de begrippen exogamie en endogamie niet bruikbaar zijn voor een 

beschrijving van de Saamische huwelijksrelaties 

"when a lapp selects a spouse he must first and foremost before considering wealth, status, economic 

advantage and labour convenience determine his position of his prospectie mate on the interlocking 

kindreds which bind Lappish society together If she is not directly related to htm or if she is not too 

closely related to him they marry regardless of local group" 

(Pehrson 1957 59) 

Uit sociologische onderzoekingen onder Saamische rendiertelers in Kautokeino en Karesuando komt 

een duidelijke tendens naar voren om een huwelijkspartner binnen de gemeenschap van 

verschillende rendiertelersgroepen (Saamisch cael'de of vuobme) te zoeken (Pehrson 1957, Whitaker 

1955, Gjessing I960) Gjessing (1960 5) tekent daarbij aan dat deze locale endogame tendens 

binnen de cael'de niet geïnstitutionaliseerd is middels verplichtingen of sancties in geval men van 

deze gewoonte zou afwijken 
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Dat men overwegend een partner uit het eigen migratiegebied huwt, vindt m ι veeleer zijn 

verklaring in ecologische factoren, met name in de geografische isolatie van de rendiertelersgroep en 

in het algemeen in de locale interactie situatie of mogelijkheden (vgl Haavio-Mannila 1963, 

Pirttimaki 1991) 

Evenmin bestaan er binnen de Saamische gemeenschap regels of normen die zouden pleiten voor 

etnische endogamie (Nickul 1952 27-31, Pelto 1962 147-148), hoewel de houding van de Saamen 

tegenover een etnisch gemengd huwelijk zeker met onverdeeld positief is (Asp 1965 181-184) 

Sinds de kolonisatie van Lapland worden er huwelijken gesloten tussen Saamen en de 

Scandinavische hoofdbevolking 

In haar studie naar de huwelijksrelaties in de gemeente Enontekio (incl het Zweedse gedeelte) telde 

de Finse onderzoekster Pirttimaki van het aantal geregistreerde huwelijken (n=2l4) over de periode 

1776-1805 zes huwelijken tussen sedentairen en niet-sedentairen (Pirttimaki 1991 164-165) O p 

een uitzondering na behoorde de bruid tot de sedentaire bevolking en de bruidegom tot de niet-

sedentaire bevolking Een zelfde ontwikkeling zien we ook in andere delen van Lapland (Hultblad 

1968 194, Elgstrom 1922 45) 

Juist de onbekendheid met het rendierteeltwerk bij een vrouw uit een sedentaire huishouding wordt 

door Steen (1956 35) beschouwd als een belangrijke oorzaak voor het geringe aantal huwelijken 

tussen sedentaire vrouwen en mannen uit rendiertelershuishoudingen Immers in de 

huwelijkspartner zag men vooral een additionele werkkracht, vandaar dat het belangrijk was welke 

werkervaring deze van huis uit had mee gekregen 

Bij de jongere generatie komt een gemengd huwelijk dat wil zeggen tussen Saamen en niet-Saamen 

veel vaker voor In de periode 1962-1971 was het merendeel van de gesloten huwelijken onder de 

Saamen bevolking in Fins Lapland een gemengd huwelijk (Larva 1973 187) Van de in die periode 

getegistteerde huwelijken (n=376) was in 281 gevallen een van de huwelijkspartners geen Saamisch 

sprekende (=74%) 

Wat de huwelijksrelaties van de onderzoeksbevolking aangaat, daarover is in de na-oorlogse periode 

tweemaal onderzoek gedaan (Komiteanmietinto 1952, Asp 1965) In beide onderzoekingen gebruikt 

men het taalgebruik van de partners als bepalend criterium bij de vaststelling van een gemengd 

huwelijk (Komiteanmietinto 1952 12 36-37, Asp 1965 177) 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal en soort huwelijken van Saamen 

in Enontekio over de periode 1948 1961 
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47. Tabel Huwelijksrelaties van de Saamische bevolking in Enontekiö in de periode 1948-

1961 

tijd totaal aantal huwelijken gemengde huwelijken 

man=Saame vrouw=Saame 

1948 35' - 14 

1951 / 1961 28" 2 12 

63 2 26 

aantal huwelijken, waarvan de partners in 1948 in leven waren 

aantal huwelijken, in deze periode gesloten in Enontekiö 

bron- Komiteanmietinto 1952-12 36-37 

Asp 1965 177 

Uit het overzicht komen in ieder geval twee tendensen naar voren, die niet alleen voor Enontekiö 

maar ook voor de gehele Saamen bevolking in Finland lijken op te gaan 

a) in verhouding tot de endogame huwelijken (= huwelijk tussen twee Saamen) neemt het aantal 

gemengde huwelijke toe, 

b) bij een gemengd huwelijk gaat het in de meeste gevallen om een Saamische vrouw met een 

Finssprekende partner 

De constatering onder (b) kan op het eerste gezicht verassend genoemd worden, omdat de Saamisch 

sprekende mannen in de leeftijdscategorie 15-50 jaar de vrouwen in aantal duidelijk overtreffen 

(Komiteanmietinto 1973 II.8). 

Manker (1957 14) en Pelto (1959) schrijven de dominantie van de Saamische vrouw als 

huwelijkspartner in het gemengde huwelijk toe aan hun hoger opleidingsniveau 

Wanneer naast het taalgebruik ook de afkomst van de huwelijkspartners in het onderzoek wordt 

betrokken, dan blijkt het volgende 

a) in de periode 1890-1982 zijn er 32 huwelijken gesloten, waarvan eén van de partners afkomstig is 

uit het Saamische rendierteeltnilieu' 

b) van deze 32 huwelijken trouwen 24 vrouwen een niet-Saamisch sprekende partner van buiten de 

rendierteelt, terwijl slechts 8 mannen voor een niet-Saamisch sprekende huwelijkspartner van 

buiten de rendierteelt kiezen 
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Deze door mij verzamelde gegevens hebben uitsluitend betrekking op de rendiertelende Saamen 

populatie in Enontekio 

De huwelijkspartners van "buiten", die door hun huwelijk in de Saamische rendiertelersgemeenschap 

worden opgenomen, hebben vrijwel allemaal de Saamische taal geleerd en dragen op een enkele 

uitzondering na dagelijks Saamische kleding Een aantal van hen is buitengewoon actief in 

Saamische organisaties zowel op locaal, nationaal als op internationaal niveau 

Eerder is al gezegd, dat de aanwezigheid van een Finse huwelijkspartner dan wel de sedentaire 

afkomst van de partner van grote invloed is geweest op de ontwikkeling van de rendiertelersgroep en 

het sedentarisatieproces Ook bij het initiatief om tijdelijk rundvee te gaan houden en bij de keuze 

van de "verdi" heeft de Finse afkomst van de huwelijkspartner een beslissende rol gespeeld (Linkola 

1972a/b) 

Tenslotte is het in het kader van de betrekkingen tussen de rendiertelende Saamen en de sedentaire 

bevolking waard om een gebeurtenis uit 1913 te vertellen 

Bij het aangaan van een huwelijksrelatie tussen twee Saamen fungeerde toen een Finse sedentair op 

initiatief van de mannelijke partner als contactpersoon (Fins puhemies) Een niet te onderschatten 

vertrouwenspositie in de Saamische gemeenschap' Deze Finse contactpersoon had als opdracht naar 

de ouders van de toekomstige bruid te reizen om hen namens zijn opdrachtgever officieel 

toestemming te vragen voor het huwelijk met hun dochter (Itkonen 1948 II 397) 

Soortgelijke gevallen, waarbij een Fin een dergelijke vertrouwenspositie toegekend werd, hebben zich 

later in Enontekio naar mijn weten niet meer voorgedaan 
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HOOFDSTUK 10 CONCURRENTIEVERHOUDING TUSSEN 

RENDIERTELERS EN SEDENTAIRE BEVOLKING 

Dit hoofdstuk begint met een historisch overzicht van de ontwikkeling in het naast elkaar bestaan 

van twee bestaansgroepen in het onderzoeksgebied. Binnen deze ecologische niche onderscheiden we 

de rendiertelende Saamen en de sedentaire bevolking, die zich hoofdzakelijk bezighoudt met 

rundveeteelt, landbouw en visserij, later nog uitgebreid met tertiaire bestaansactiviteiten. 

De coëxistentie van beide bestaansgroepen heeft in het begin van de kolonisatieperiode (eind 17e 

eeuw) een vrijwel confhctvrij karakter. De Saamen passen zich door de ontwikkeling van het 

rendiernomadisme in hun bronbenutting aan en laten langzamerhand hun oude rechten onbenut. 

Van deze rechten (gebieden) gaan zich dan de kolonisten bedienen. Volgens Arell (1977:201) was de 

ontwikkeling van het rendiernomadisme als het ware een voorwaarde voor het slagen van het 

kolonisatie proces. De gedetailleerde kolonisatievoorschriften en het geringe aantal kolonisten dragen 

er mede toe bij dat er weinig conflicten voorkomen. Naarmate de kolonisatie vordert, verandert deze 

situatie snel. 

De noodzaak om het land- en watergebruik te reglementeren doet zich dan steeds sterker voor. 

Reagerend op klachten van de zijde van de sedentaire bevolking probeert de overheid wettelijke en 

organisatorische maatregelen ce treffen, die bedoeld zijn de bewegingsruimte van elk van de 

bestaansgroepen in het onderzoeksgebied duidelijker te markeren en eventuele conflicten te 

reguleren. Niet ontkend mag worden dat de overheid tot het begin van de jaren zeventig hierbij 

meer oog heeft voor de belangen van de sedentaire bevolking dan voor die van de rendiertelers. 

Verder zal worden ingegaan op de hooischaden, die rendieren veroorzaken. Voorkoming ervan zowel 

als de schadeloosstelling betekenen voor de rendiertelers een enorme werkdruk en een zware 

financiële last. Ook besteed ik aandacht aan de wijze waarop rendiertelers zelf hiermee in de praktijk 

zijn omgegaan. 

Historisch overzicht 

Het reglement voor de kolonisatie van Lapland, uitgevaardigd door de Zweedse koning in 1749, 

maakt een onderscheid tussen de bescaanswijzen van kolonisten en die van nomadiserende Saamen: 

de kolonisten (Finnen, Zweden) zijn voor het merendeel rundveetelers en landbouwers (Zweeds: 

jordbrukare), terwijl de Saamen zich bezighouden met jacht, visserij en rendierteelt (Zweeds: idkare 

of lappmannaring). 

In haar kolonisatiepolitiek gaat de Zweedse overheid ervan uit dat beide bestaanswijzen in hetzelfde 

gebied gelijktijdig kunnen worden uitgeoefend zonder met elkaar in conflict te geraken, omdat 

236 



" beide bevolkingsgroepen verschillende natuurlijke bronnen exphiteren de sedentaire bevolking 

maakt gebruik van de natuurweiden en de loofwouden en de Saamen zijn voor hun bestaan 

afljankeltjk van het witte rendiermos" 

(Prawitz 1967 219) 

Deze kolonisatiepolitiek is gebaseerd op de paralleltheorie (Fins rinnakkaisteona) van de Zweedse 

gouverneur Graan (1673) Een theorie, die volgens de antropoloog Beach (1981 281) kenmerkend is 

voor een economisch systeem met (tijdelijk) grote reserves aan nog niet geëxploiteerde natuurlijke 

hulpbronnen 

In het midden van de 17e eeuw vestigen zich de eerste Finse kolonisten in de woudzone langs 

rivieren en aan meren (Ljung 1949 58) In 1695 telt Enontekio 6 huishoudingen van kolonisten, in 

1740 16 huishoudingen, in 1765 30 huishoudingen en in 1800 54 huishoudingen, waarvan een 

deel in Zweeds Enontekio woont In 1803 telt Enontekio 890 inwoners, onderverdeeld in 324 

kolonisten en 566 Saamen (Grape 1804 202) Door de vaststelling van de Zweeds-Finse grens in 

1809 verandert de Saamische meerderheid in de gemeente in een minderheid ten opzichte van de 

Finse sedentaire bevolking (de meeste Saamen staan ingeschreven aan Zweedse zijde) Deze situatie is 

zo gebleven 

Van ernstige tegenstellingen tussen beide bestaansgroepen is voorlopig geen sprake zolang het aantal 

kolonisten in het gebied beperkt blijft en beide bestaanswijzen nog voldoende ruimte hebben 

Blijkens onderzoek van rechtspraken van de districtsrechtbank (zweeds haradsratt) over de periode 

1660-1880 blijkt dat slechts 10% van de strafzaken gaat over een conflict om bronbenutting (Arell 

1977 84) 

De betrekkelijk conflictvrije periode (behoudens enkele conflicten over jacht en visserij) valt mede 

toe te schrijven aan de kolonisatie-reglementen, die zijn opgesteld in 1673, 1695 en 1749 Deze 

reglementen zijn bedoeld om enerzijds de kolonisten te dwingen zich uitsluitend bezig te houden 

met landbouw- en rundveeteeltactiviteiten en anderzijds de Saamen te beschermen (Arell 1977 180) 

Bijvoorbeeld het reglement van 1749 (paragraaf 18) verbiedt aan de sedentiare bevolking om buiten 

een zone van 5 km rondom hun hoeve te gaan jagen of te vissen Voor hooiwinning op moerassen 

gelden geen beperkingen 

Naarmate het aantal rundveetelende kolonisten toeneemt en de rendierkuddes van de Saamen in 

omvang toenemen wordt duidelijk dat conflicten tussen rendiertelers en de sedentaire bevolking niet 

langer meer te vermijden zijn De kustbevolking raakt geïrriteerd over de aanwezigheid van 

rendierkuddes van de Saamen uit Enontekio, die op grond van het grenstractaat de 
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zomerweidegebieden aan de Noorse kust bezoeken Zij klagen over het vertrappen van akkers en 

moerasbesvelden, vernieling van hooischoven, beschadiging van berkebomen en verstoring van de 

jacht op wilde rendieren (Rapport majoor Schnitler 1745) 

Naar aanleiding van grote schaden die rendieren zouden hebben veroorzaakt doet de kerkheer van 

Enoncekio Erik Grape namens de sedentaire bevolking in zijn gemeente in 1796 zijn beklag bij de 

gouverneur van Lapland Zonder direct resultaat overigens 

Twee jaar later - in 1798 - verleent het gerechtshof van Enontekio de sedentaire bevolking het recht 

om binnen een straal van 3 - 8 km rondom iedere bebouwing rendiermos te verzamelen en eigen 

rendieren in de winter daar te weiden (Komiteanmietinto 1929 8.51) 

Hetzelfde gerechtshof verbiedt de rendiertelende Saamen in de herfst met hun rendieren op de 

moerassen in de woudzone te komen, waar de sedentaire rundveetelers doorgaans hun hooi 

verzamelen O p hun beurt worden de rundveetelers verplicht hun hooischoven te omheinen en 

voorzover mogelijk het verzamelde hooi nog voor de eerste sneeuwval en bevriezing van de grond 

naar hun hoeve te transporteren 

In feite betekenen deze gerechtelijke uitspraken een scherpe markering van de belangen van de 

sedentaire bevolking en die van de nomadiserende rendiertelers Voor de rendiertelende Saamen 

houden deze uitspraken een ernstige inperking van hun bewegingsvrijheid in, vooral in de periode 

wanneer zij met hun kuddes naar de woudzone trekken Strikte naleving hiervan zou bijvoorbeeld 

betekenen dat het gebied ter hoogte van Karesuando en de omgeving van het kerkdorp Hetta vrijwel 

is afgesloten voor de rendierkuddes van de rendiertelende Saamen 

De eerste gevallen van hooischade komen voor rond 1770 en sindsdien blijft dit soort schade de 

voortdurende zorg vormen van zowel rendierter als rundveeteler 

Volgens Arell (1977 182) zijn hooischaden een uitdrukking van de beperkte ruimte voor de 

rendierkuddes van de Saamen Dit wordt pas echt actueel in het midden van de vorige eeuw, 

wanneer ook rendiertelende Saamen uit Kautokeino en Karesuvanto hun rendierkuddes in de 

woudzone van het onderzoeksgebied laten grazen (Itkonen 1948 II 123-126) Deze concentratie van 

rendieren veroorzaakt grote overlast voor de locale bevolking Hooiweiden worden vertrapt en de 

eigen rendieren vermengen zich met andere rendierkuddes Men schatte in 1844 de schade, die 

rendieren uit Noorwegen in Enontekio aanrichtten jaarlijks op zo'n 12 330 rupia (Andersson 

1914 368) Volgens een tijdschriftartikel uit 1889 zou de locale sedentaire bevolking destijds niet 

nagelaten hebben "vreemde" rendieren voor eigen gebruik of consumptie toe te eigenen (Oulun 

llmatar 1889 19) 
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Over de relatie rendierteelt - rundveeteelt in Enontekio aan het eind van de vorige eeuw vinden we 

in een rapport van de kroonvoogd aan de provinciale gouverneur in 1894 een aantal 

belangwekkende opmerkingen 

"in deze gemeente heb ik niet kunnen vaitstellen dat rendieren schade veroorzaken aan akkers, 

weiden en bossen Wel werd mij gemeld dat door vertrapping schade is aangericht aan natte en 

zanderige weiden, op oude weiden daarentegen waar zelfs rendiermos groeit, heeft het vertrappen 

door rendieren juist de groet van het gras bevorderd" 

(Kruununvouti 1894) 

"Tussen rendiertelers en rundveetelers bestaan uitsluitend conflicten over het verkrijgen van schade

vergoedingen in geval rendieren schade hebben aangericht aan het opgestapelde hooi Deze 

conflicten zouden veel groter in aantal zijn ah de bezitter van de rendieren zou kunnen worden 

vastgesteld Dit soort ruzies kunnen vermeden worden als veetelers op de natuurweiden hooischuren 

zouden bouwen " 

(Kruununvouti 1894) 

Deze nogal gunstige voorstelling is ongetwijfeld ingegeven door het feit dat de meerderheid van de 

bevollcing in Enontekio rendierbezitter is (in 1901 bezat 89 .1% van bevolking één of meerdere 

rendieren) In eerdergenoemd rapport wordt ook gesteld dat rendierteelt en rundveeteelt te 

combineren zijn binnen hetzelfde weidegebied, want 

"mtddeb de rendierteelt wordt men (= de kolonisten) in staat gesteld de Undbouw en rundveeteelt te 

verbeteren en met het profijt uit de rendierteelt zouden zij meer land in cultuur kunnen brengen 

Voor rundveetelers zou het daarom voordelig zijn hun bestaanswijze met die van rendierteelt te 

combineren " 

(Kruuninvouti 1894) 

Na de eeuwwisseling maken beide bestaanswijzen een expansieve ontwikkeling door Kort na de 

onafhankelijkheid van Finland in 1917 neemt de Finse regering een aantal maatregelen om de 

landbouw en rundveeteelt in Fins Lapland te stimuleren Voor het noorden van Finland breekt dan 

een "groene golf periode" aan (Ahvenainen 1980) Het resultaat van deze moderne 

kolonisatiepolitiek is dat er tot 1938 ongeveer 1000 nieuwe agrarische bedrijven gesticht worden 

(Varjo 1975 13) Deze ontwikkeling gaat niet aan het onderzoeksgebied voorbij: het aantal 

agrarische bedrijven verdrievoudigt in deze periode, terwijl de totale bebouwde akker oppervlakte 
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toeneemt van 93 ha (1930) naar 667 ha in 1969 (Rikkinen & Sihvo 1987: IX:33). De agrarische 

ontwikkeling in Enontekiö blijft echter in het teken staan van de rundveeteelt; kleinschalige 

landbouw treft men alleen aan op kleine velden in de natuur (Suomenmaa 1931 IX). 

Tegelijkertijd breidt ook het rendierbezit zich sterk uit, zonder overheidssteun weliswaar. 

In tabel 48 wordt bovenstaande ontwikkeling nog eens duidelijk gemaakt. 

48. Tabel Ontwikkeling van de landbouw / rundveeteelt en rendierteelt in Enontekiö in de 

periode 1900-1988 

jaar 

1900 

1920 

1941 

1969 

1988 

aantal 

74 

205 

207 

249 

151 

agrarische bedrijven aantal koeien 

562 

719 

587 

319 

111 (1987) 

aantal rendieren 

8343 

12000 

18541 (1939) 

11725 

24047 

bron: Utriainen 1976:23 

Komiteanmietinto 1952:12:42, 43. 

Suomenmaa 1931: IX:265 

Komiteanmietinto 1973-46:31-45 

Maatilahalhtus 1989 / 03 /03 

Poromies 1970 1989 

Zoals gezegd, in het licht van bovenstaande ontwikkelingen kunnen conflicten tussen de beide 

bestaansgroepen niet uitblijven. Het aantal schadegevallen neemt sterk toe. De meeste 

schadegevallen hebben betrekking op schade die rendieren aanrichten aan akkers, natuurweiden, 

opgestapeld hooi en rendiermos en aan eigendommen van de sedentaire bevolking. In de periode 

1930- 1960 komen bij het rendierteeltdistrict Nákkala jaarlijks meer dan 500 claims binnen (zie 

tabel). Vanwege de noordelijke ligging van de rendierweiden (grotendeels boven de boomgrens) van 

het rendierteeltdistrict Kasivarsi is hier het aantal schadegevallen aanmerkelijk lager (in de jaren met 

de hoogste schadegevallen: gemiddeld 35 schadeclaims) . 

De rundveetelers eisen schadevergoeding. Wanneer de partijen geen overeenstemming bereiken, 

nemen rundveetelers en anderen niet zelden het recht in eigen handen: rendieren worden gestolen, 

verminkt of gedood (Komiteanmietinto 1929:8:51). Op hun beurt uiten rendiertelers hun 

ongenoegen over de "wildgroei in de hooiwinning" en beschuldigen zij sedentaire bewoners ervan 

240 



bepaalde schadegevallen voor te wenden en ook uit te lokken. Zij beklagen zich over de buitensporig 

hoge schadeclaims, die in geen enkele verhouding zouden staan met de werkelijke waarde. 

Figuur 1. Hooischade (kg) voor rekening van drie rendiertelersgroepen in het 

rendierteeltdistrict Näkkälä over de periode 1935-1945 
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Figuur 2. Aantal hooischadeclaims in het rendierteeltdistrict Näkkälä over de periode 1900-

1971 
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In 1929 schrijft de Staatscommissie die de eerste rendierteeltwet voorbereidt, in haar rapport dat de 

landeigenaren er alleen op uit zijn om hooi te verzamelen op die plaatsen, waar rendieren 

traditiegetrouw rond trekken, zodat zij later van het rendierteeltdistrict schadevergoeding kunnen 

eisen (Komiteanmietinto 1929 8 63) Onder de veetelers en landeigenaren is weinig bereidheid het 

opgestapeld hooi tegen rendieren te beschermen, aldus het rapport van deze Staatscommissie. 

Illustratief zijn in dit verband de persoonlijke aantekeningen van een Finse provincicambtenaar uit 

Enontekio 

"Er ontstond altijd veel onrust wanneer een rendierkudde of enkele mannelijke rendieren m de 

buurt van weiden of akkers liepen, vooral in de late herfst, vroege winter en in het voorjaar kwam 

dit nogal eens voor Er werd dan automatisch van uit gegaan dat de schade was veroorzaakt m de 

sneeuwpenode en dat leidde meestal tot toewijzing van de schadeclaim omdat boeren in de gemeente 

in de meerderheid waren en invloed hadden op de heersende opinie (-) De eisen om 

schadevergoeding waren in sommige gevallen ongegrond Er was zelfs sprake van openlijke 

speculatie Vele kolonisten en boeren maakten alleen maar hoot voor rendieren op kleine velden te 

midden van de rendierweiden in de verwachting dat zij dan schadevergoeding konden eisen ingeval 

van hooischaden, die bijna niet te voorkomen waren 

(Halonen 1957) 

Het is onmiskenbaar dat in een gemeente als Enontekio, waar "altijd armoede heerste", de 

uitgekeerde schadevergoedingen (bijna altijd in geld) een belangrijk deel van de inkomsten van de 

sedentaire bevolking vormden 

In dat licht ook is de opmerking van een van mijn informanten bepaald niet zonder betekenis ] 

"wanneer de oogst van bessenplukken als gevolg van natuurlijke omstandigheden was mislukt of 

beneden de verwachting was gebleven dan kon je er bijna zeker van uitgaan ¿Ut het aantal 

schadeclaims in het volgende seizoen vanwege hooischade sterk zou toenemen " 

(informant uit Nunnanen 1976) 

50. Overzicht van hooischade en andere kosten i.v.m. schade veroorzaakt door rendieren in 

het rendierteeltdistrict Nakkala over de periode 1900-1981 
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Tientallen jaren hebben deze conflicten tussen landbouwers/rundveetelers en rendicrtelers geduurd. 

Aan beide kanten bestaat er weinig begrip voor eikaars belangen Met de constructie van 

omheiningen rond de akkers van landbouwers en de bouw van hooischuren alsmede door intensief 

hoeden van rendieren op "schadegevoelige ' plaatsen proberen rendiertelers de schade te beperken 

In de jaren vijftig en zestig ontstaat tussen beide bestaansgroepen meer samenwerking enerzijds door 

nieuwe inzichten omtrent de schadelijkheid van het rendier en door de sterke terugloop in het aantal 

actieve landbouwers/rundveetelers (Huttu Hiltunen 1993d 182) 

In Enontekio zijn de verhoudingen tussen beide bestaansgroepen de laatste jaren aanmerkelijk 

verbeterd Van wederzijdse concurrentie kan nauwelijks meer gesproken worden Het aantal 

schadegevallen is minimaal, hetgeen voor de rendierteeltdistricten zelden meer tot grote uitgaven 

leidt Zo nu en dan zijn er klachten over schade die rendieren zouden hebben aangericht aan jonge 

boomaanplant Vooral de veranderingen in de landbouw/veeteelt hebben bijgedragen tot deze voor 

de rendiertelers gunstige na-oorlogse ontwikkeling Hooiwinning op verspreid liggende 

natuurweiden vindt niet meer plaats, terwijl de akkers van de overgebleven agrarische bedrijven 

meestal dicht in de buurt van de bebouwing liggen Waar dit nodig was, zijn op kosten van het 

rendierteeltdistrict omheiningen geplaatst Bovendien zijn de lokale veebedrijven niet langer 

afhankelijk van hooi op de moerassen maar laten zij deze aanvoeren uit het zuiden en midden van 

Finland 

Reglementering van de verhouding tussen rendierteclt en andere vormen van landgebruik 

De eerste reglementen van de Zweedse overheid (1673, 1695, 1749) zijn er voornamelijk op gericht 

om de bewegingsruimte van kolonisten en rendiertelers vast te leggen In het begin van het 

kolonisatieproces kunnen de nomadiserende rendiertelcrs zelfs rekenen op bescherming zijdens de 

overheid (Arell 1977 73-74) 

Uitbreiding van het landbouwareaal en het aantal runderen alsmede de toenemende betekenis van de 

bosset rendieraantal geen beperkingen worden gesteld (Komiteanmietinto 1914 2 108) O p voorstel 

van deze Staatscommissie wordt in 1916 een maximum quotum rendieren per rendicrtecltddistnct 

ingevoerd 

De Staatscommissie constateert dat de rendierteelt haar betekenis als hoofdbestaan heeft verloren ten 

opzichte van vroeger, toen jacht vissen] en rendierteelt de voornaamste bestaansbronnen van de 

locale bevolking waren Dezelfde commissie is van mening dat de rendierteler verplicht is de 

landbouwer ingeval van schade schadeloos te stellen (ibidem 1914 108) 

Vijftien jaar later komt een andere Snatscommissie ter voorbereiding van de eerste rendierteeltwet in 

1929 tot dezelfde conclusies De rendierteelt zou op gespannen voet staan met landbouw- en 

rundveeteeltactiviteiten De Staatscommissie benadrukt de overlast (Fins pororasite) die rendieren 
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veroorzaken aan de eigendommen van landeigenaren (Komiteanmietinto 1929.8 51). Zij is 

bovendien van mening dat de conflicten voor een groot deel vermeden kunnen worden door in de 

(eerste) rendierteeltwet een aantal beperkende maatregelen voor rendiertelers op te nemen en een 

solide schadevergoedingregeling te ontwerpen 

De meningen over de schadelijkheid van de rendiertcelt voor andere bestaanswijzen blijven echter 

verdeeld Zo schrijft in 1942 de toenmalige Staatscommissie die belast is met aanpassingen van de 

bestaande rendierteeltwetgeving dat 'in principe rendierteelt en Undbouw niet conflicterend zijn , maar 

van gelijkwaardigheid van beide bestaanswijzen wil zij blijkbaar nog niets weten 

"rendierteelt past bijzonder goed ah nevenbestaanswtjze van de landbouw" 

(Komiteanmietinto 1942 2) 

Een doorbraak in het denken over de positie van de rendierteelt ten opzichte van andere vormen van 

landgebruik vinden we pas weerspiegeld in het rapport van de Staatscommissie, die in 1976 

voorstellen doet voor een nieuwe rendierteeltwetgeving Niet alleen stelt de commissie zich te weer 

tegen het vooroordeel dat het rendier schadelijk zou zijn, maar geeft zij bovendien uitdrukking aan 

de bijzondere betekenis van de rendierteelt als natuurgebonden productiewijze 

"landbouw en rendierteelt sluiten elkaar niet Unger uit Rendierteelt is te beschouwen ah een 

gelijkwaardige bestaanswijze met anderen Als natuurgebonden productiewijze heeft de rendierteelt 

een bijzondere betekenis " 

(Komiteanmietinto 1976 26 2, 11, 14) 

Bovenstaande opvatting vinden we terug in de huidige rendierteeltwet (1990), die ruim 14 jaar na de 

eerste wijzigingsvoorstellen tot stand komt 

Rendierteeltwetgeving 

In deze paragraaf zullen we nagaan wat in de verschillende rendierteeltwetgevingen (1932, 1948, 

1968, 1990) wordt gezegd over de verhouding van de rendierteelt versus andere bestaanswijzen 

De bepalingen in de rendierteeltwetgeving die beogen de verhouding van de rendierteelt tot andere 

bestaanswijzen te reguleren kunnen als volgt worden onderscheiden 

a verplichting om de rendieren te hoeden 

b uitsluiting van bepaalde weidegebieden 

с beschermende maatregelen 

d schadevergoedingsregeling 
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ad a) verplichting tot hoeden 

In de rendierteeltwetgeving van 1932 (art 11) en 1948 (art 15) is de verplichting opgenomen om 

rendieren zo vroeg mogelijk in de herfst te verzamelen en de kuddes tot het voorjaar te blijven 

hoeden Voor rendiertelende Saamen is deze verplichting geen zware eis, integendeel, zij zijn gewend 

hun rendierkuddes bijna permanent te hoeden Ook de landbouwers / rundveetelers, die rendierteelt 

als nevenactiviteit beoefenen, kunnen deze verplichting aan omdat het in de landbouw / rundveeteelt 

in deze periode betrekkelijk rustig is 

"op die plaatsen, waar rendieren niet het hele jaar gehoed worden, is men verplicht zo vroeg 

mogelijk in de herfst of in de vroege winter de rendieren te verzamelen en zonodig in kleinere 

kuddes te scheiden Nadat de rendieren verzameld zijn begint men met het hoeden en de 

verzorging van de rendieren tot de harde sneeuwlaag in het voorjaar deze werkzaamheden 

onmogelijk maakt" 

(Poronhoitolaki 1932 art 11) 

"Rendieren dienen op tijd in de herfst of in het begin van de winter te worden verzameld, geteld en 

eventueel m kleinere kuddes worden opgedeeld De verzamelde rendieren moeten gehoed worden tot 

alle winteractiviteiten in de rendierteelt zijn uitgevoerd, tenzij de bevriezing van het rendiermos of 

de harde sneeuwlaag in het voorjaar het hoeden van de rendieren niet Unger toelaten " 

(Poronhoitolaki 1948 art 15) 

Het is opvallend dat in beide bepalingen de verplichting tot hoeden niet bestaat voor de periode, 

waarin zoals uit recente onderzoekingen blijkt, rendieren feitelijk de meeste schade aan richten, 

namelijk in de zomer en in het voorjaar 

De huidige rendierteeltwet (1990 art 31 , 32) spreekt alleen nog maar van de verplichting de 

rendieren zodanig te hoeden dat zij niet zonder toestemming op akkers lopen en geen schade 

veroorzaken aan jonge boomaanplant of anderzins onnodig schade toebrengen aan land- en 

bosbouw Ingeval mocht blijken dat het voorkomen van schade middels nauwgezet hoeden 

onmogelijk is, dan heeft het rendiei teeltdistnct de verplichting deze gebieden te omheinen 

ad b) uitsluiting van bepaalde weidegronden 

Tot de centrale beperkingen in de uitoefening van de rendierteelt hoorde tot de invoering van de 

nieuwe rendierteeltwet in 1990 het algemene verbod dat rendieren in de winterperiode niet mochten 

weiden op gronden, die in particulier bezit waren 
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"In de période, dat rendieren gehoed moeten worden is het verboden voor rendierbezitters hun 

rendieren zonder toestemming van de hndetgenaaripachter particuliere gronden te Uten betreden 

en te weiden, evenmin in gebieden waar sprake is van inzaaiing, jonge aanpUnt o f natuurlijke 

herbebossing met een totale oppervlakte van meer dan drie ha (-) " 

(Poronhoitolaki 1932 art 19, 24) 

In de drie noordelijkste gemeenten van Fins Lapland Enonteluo, Inaii en Utsjoki geldt dit verbod 

alleen voor akkers met gewassen, weiden en bosgebieden, zoals bedoeld in eerder geciteerde 

paragraaf, met een oppervlakte vin meer dan 10 ha Deze uitzondering wordt gemaakt omdat 

"de rendierteelt in deze gebieden voor velen een belangrijk hoofdbestaan vormt en voor anderen een 

nevenactiviteit is zonder welke de bevolking m deze gemeenten zich niet zou kunnen redden " 

(Komiteanmietinto 1929 8 64) 

In de thans geldende rendierteeltwet (1990) wordt alleen in verband met het voorkomen van schade 

melding gemaakt van gebieden, waar rendieren niet zonder toestemming van de 

landeigenaar/pachter mogen komen (zie ad a) De meest opzienbare wijziging vergeleken met 

voorgaande rendierteeltwetgeving is de vaststelling van een speciaal voor de rendierteelt bedoeld 

gebied (valt ongeveer samen met het woongebied van de Saamen), dat alleen mag worden gebruikt 

op een wijze, die geen schade berokkent aan de rendierteelt (Poronhoitolaki 1990, art 2) De 

belangen van de rendierteelt worden hier dus duidelijk beschermd In dit gebied kunnen 

landeigenaren en pachters geen schadeloosstelling eisen vanwege schade, aangericht door rendieren 

De aanwijzing van een dergelijk gebied betekent m ι de erkenning van de rendierteeltbelangen ten 

opzichte van andere vormen van 1 mdgebruik 

Deze beschermde positie van de rendierteelt houdt dus in dat bijvoorbeeld inundatie van 

weidegebieden, afgravingen ι ν m mijnbouwactiviteiten, kaalslag- en diepploegprojecten, die in de 

jaren zestig veel schade hebben toegebracht aan de locale rendierteelt, nauwelijks meer mogelijk zijn 

ad c) beschermende maatregelen 

Ter voorkoming van schade aan gewassen, natuurweiden en bossen worden rendiertelers, land- en 

boseigenaren (zowel particuliere personen als overheid) verplicht gemeenschappelijk activiteiten te 

ondernemen zoals de bouw van omheiningen, hooischuren, het gebruik van verhoogde hooiruiters 

en regelmatige controle 
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"от schade te vermijden aan gewassen en weiden in het rendierteeltgebied zijn zowel het 

rendierteeltdistrict waarbinnen het perceel ligt ab de landeigenaar /pachter verplicht bij te dragen 

in de bouwkosten van de voor de bescherming van hooi en gewassen noodzakelijke hooischuren, 

omheiningen, hooiruiters, etc" 

(Poronhoitolaki 1932 art 22, Poronhoitolaki 1968 art 30) 

"het rendierteeltdistrict dient door middel van controle en bouw van omheiningen ervoor te zorgen 

dat geen rendieren worden geweid op percelen met inzaaiing en jonge aanpLint, die gelegen zijn m 

bossen en een oppervhkte hebben van minstens drie ha Deze verpltchting is van kracht tot het 

jonge bos voldoende hoogte heeft" 

(Poronhoitolaki 1932 art. 24) 

"Ingeval de kans bestaat dat rendieren schade kunnen aanrichten aan bospercelen met inzaaiing en 

jonge aanplant met een oppervlakte van minstens 3 ha, is het rendierteeltdistrict verplicht door 

middel van controle en bouw van omheiningen te voorkomen dat rendieren hier gaan weiden " 

(Poronhoitolaki 1968 art 32) 

Van de landeigenaar wordt gevraagd het hooi, dat niet ligt opgeslagen in gesloten hooischuren, 

vroegtijdig weg te halen 

"hooi, dat niet in afte sluiten hooischuren kan worden opgeslagen, dient door de bezitter van het 

hooi vóór 15januari weggehaald te zijn, tenzij het transport vanwege natuurlijke omstandigheden 

onredelijk hoge kosten met zich meebrengt" 

(Poronhoitolaki 1968 art 31) 

Volgens de rendierteeltwet van nu is het rendierteeltdistrict verplicht tot de bouw van een 

omheining of anderszins van akkers ingeval niet op andere wijze voorkomen kan worden dat 

rendieren schade aanrichten Buiten het woongebied van de Saamen dienen ook andere gebieden 

zoals tuinen en erven op deze wijze tegen rendieren beschermd te worden (Poronhoitolaki 1990 art 

32) 

Het rendierteeltdistrict draait dan voor de kosten van deze investering op, maar kan hiervoor 

aanspraak maken op overheidssubsidie 

Vroeger zijn de kosten die verbonden waren aan beschermende maatregelen verdeeld volgens het 

profijtbeginsel d w z degene die veel profijt heeft van de maatregel (bijvoorbeeld de bouw van een 

omheining) moet ook evenredig met zijn belang bijdragen in de kosten (Fins "yleisena kustannusten 
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jakoperusteena on oleva se hyoty, joka laiteista katsotaan kummallekin olevan") In de vier 

noordelijkste gemeenten van Fins Lapland werd toen een verdeelsleutel voor de kosten toegepast 

waarbij elk van de partijen de helft financierde (Komiteanmietinto 1929 8 66) Landeigenaren in 

deze gemeenten waren echter vrijgesteld in de kosten bij te dragen, ingeval geen hout voor de bouw 

van hooischuren, omheiningen e d in de directe omgeving voorhanden was (Poronhoitolaki 1968 

art 50) 

Het behoeft geen betoog dac de financiële afwikkeling van bovengenoemde investeringen 

voortdurend aanleiding heeft gegeven tot lange, soms felle discussies, waarvan de afloop voor de 

rendiertelers in het algemeen niet altijd bevredigend was 

ad d) schadevergoedingregeling 

De regeling van het schadevraagstuk vormt in feite eén van de belangrijkste onderdelen in de Finse 

rendierteeltwetgeving In 1929 stelt de Staatscommisie die de eerste rendierteeltwet vootbereidt, dat 

de wijze waarop het schadevraagstuk wordt geregeld van directe of indirecte invloed is op het 

welslagen van de rendierteelt (Komiteanmietinto 1929 8 63) Deze stelling blijkt in de loop van de 

tijd weinig aan waarde te hebben ingeboet 

De oude rendierteeltwetgeving gaat er in principe van uit dat 1) schade die wordt aangericht door 

rendieren, zonder meer vergoed moet worden en dat 2) het rendierteeltdistrict de eerst 

verantwoordelijke is ingeval van schadeloosstelling 

"ingevulde te hoeden rendieren schade toebrengen aan in de rendierteeltwet genoemde verboden с 

q beschermde gebieden, bestaat de verplichting tot schadeloosstelling" 

(Poronhoitolaki 1932 art 20, Poronhoitolaki 1968 art 28) 

"voor de schade, die rendieren veroorzaken en waarvoor de verplichting tot schadeloosstelling 

bestaat, is het rendierteeltdistrict in wiens weidegebied de schade wordt geconstateerd, de eerst 

verantwoordelijke die daarvoor kan worden aangesproken " 

(Poronhoitolaki 1968 art 29) 

De kosten van de uit te betalen schadevergoedingen worden hoofdelijk omgeslagen over de 

rendierbezitters van het rendierteeltdistrict Begin deze eeuw komt het wel eens voor dat rijke 

rendiertelers zich bereid verklaren alle kosten op zich te nemen De rendierteelwet van 1968 

verplicht het rendierteeltdistrict tot de vorming van een reservefonds, waaruit dit soort uitgaven 
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kunnen worden gedaan (Poronhoitolaki 1968 art. 50). In de nieuwe rendierteeltwet (1990) is deze 

verplichting weer afgeschaft. 

Gedurende de periode 1972-1976 werd aan schadevergoedingen in het Finse rendierteeltgebied 

ongeveer 1% van de jaarlijkse bruto opbrengst van de rendierteelt uitgekeerd (Komiteanmietintö 

1976:26:9-11). In het rendierteeltjaar 1990-1991 bedraagt het totale bedrag aan schadeloosstellingen 

vanwege schade aan akkers ongeveer FMK 450. 000 (Nieminen 1993e: 195). 

In 1976 ontvouwt één van de leden van de Staatscommissie die voorstellen moet doen voor een 

nieuwe rendierteeltwet zi|n ideeën over de aansprakelijkheid van rendierschade. Het betreffende 

commissielid is een rendiertelende Saame van de rendiertelersgroep Kova-Labba uit het 

onderzoeksgebied. 

Volgens hem is de overheid aansprakelijk voor de schade, die rendieren aan gewassen, weiden en 

bospercelen in het woongebied van de Saamen aanrichten. De overheid en niet het 

rendierteeltdistrict heeft de verplichting de in de rendierteeltwet genoemde gebieden te beschermen 

en eventuele schade te vergoeden (Komiteanmietintö 1976:26:133-138). Hij bepleit ten onrechte. 

Hij stierfin 1989 en heeft dus niet mogen meemaken dat de huidige rendierteeltwet in dat opzicht 

veel evenwichtiger is geformuleerd. De rendierteeltwet van 1990 gaat ervan uit dat de rendierteelt 

ten opzichte van andere vormen van landgebruik in ieder geval een gelijkwaardige positie inneemt. 

Voor de vaststelling van de omvang van de schade en de behandeling van geschillen tussen 

landeigenaren/pachters en rendierbezitters over o. a. de bouw van hooischuren, omheiningen, 

verhoogde hooiruiters en andere beschermende maatregelen benoemen beide partijen in den regel 

een commissie van beëdigde taxateurs (= rendierbezitters en niet-rendierbezitters uit het 

rendierteeltdistrict) (Poronhoitolaki 1932 art. 32; Poronhoitolaki 1968 art. 34; Poronhoitolaki 1990 

art. 36, 37, 38). De uitspraak van deze commissie is bindend. 

De behandeling van de schadeclaims vond vroeger plaats in de halfjaarlijkse ledenvergadering van 

het rendierteeltdistrict. De rendierteeltwet van 1990 heeft de besluitvorming inzake schadeclaims 

volledig gedelegeerd aan een taxatiecommisie (Poronhoitolaki 1990 art. 36, 37). 

Hooischaden en andere rendierschade 

De achtergrond van de meeste hooischade is de volgende: 

De rundveetelers verzamelen hooi langs rivieren en op moerassen, dat zij als wintervoedsel vermengd 

met rendiermos, aan hun rundveestapel opvoeren. Deze natuurweiden liggen vaak ver buiten de 

eigen hoeve (+ 5 km) en ook zeer veispreid in het terrein. Gewoonlijk laat men het hooi liggen tot de 

winter wanneer het verzamelde hooi gemakkelijk met sleden naar de hoeve kan worden 

getransporteerd. Het is deze omstandigheid in het terrein, die maakt dat rendieren gemakkelijk 
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schade aanrichten als zij over deze bevroren moerassen trekken. Rendieren zijn geen grote hooi-eters. 

De schade bestaat vooral uit vernielingen aan hooiruiters of hooischuren. 

Een Staatsrapport uit 1929 verwoordt deze situatie als volgt: 

"het is vanzelfsprekend dat in de zomer de rendieren naar groene en grasachtige gebieden trekken, 

waar ook de hooiweiden van de rundveeveeteiers liggen. Deze weiden zijn vaak nauwelijks 

omheind. De schade die rendieren dan aanrichten is vooral het gevolg van het vertrappen en eten 

van hooi. (-). Later, eind zomer en in de herfst, bij het zoeken van hun voedsel kunnen rendieren 

opnieuw veel schade berokkenen aan reeds verzameld hooi. (-). In die periode ontstaat de meeste 

schade door het vernielen of omstoten van hooischoven en het vertrappen van hooi " 

(Komiteanmietinto 1929:8: 22) 

Op hun migraties van de bergzone naar de winterweiden in de woudzone is het voor de rendiertelers 

met hun rendierkuddes niet altijd mogelijk de natuurweiden van de rundveetelers te ontwijken. In 

deze periode komt het regelmatig voor dat de rendierkudde niet altijd bij elkaar gehouden kan 

worden vanwege de ongunstige weersomstandigheden (mist, natte sneeuw). De ongecontrolleerde 

bewegingingen van de rendierkudde en de verspreide ligging van de natuurweiden leiden dan 

onvermijdbaar tot schade aan deze natuurweiden of aan het verzameld hooi. Overigens gaat het vaak 

om weiden waarvan volgens de rendiertelers de werkelijke hooiproductie uiterst gering is. De 

gebruikers van deze natuurweiden wenden een veel grotere betekenis aan de weiden voor dan in 

werkelijkheid het geval is, zeggen de rendiertelers (Komiteanmietinto 1952:12:50). 

Vaak laten zij de winning van hooi achterwege, maar eisen wel schadevergoeding ingeval rendieren 

tijdens de groeiperiode hun natuurweiden betreden en plattrappen. 

Over de schade aan jonge boomaanplant en bossen zijn de meningen van deskundigen verdeeld. 

Rendiertelers zelf beweren dat het weidegedrag van het rendier betere kiemmogelijkheden voor 

boomzaden creëert. Op een aantal plaatsen in het onderzoeksgebied heb ik dit zelf kunnen 

vaststellen. Bij jonge dennenboompjes valt in het algemeen weinig schade van rendieren te 

constateren; wel bij jonge berkenaanplant als het weiden van de rendieren ter plekke intensief en 

jaren achtereen heeft plaatsgevonden. 

In het verleden hebben vertegenwoordigers uit de bosbouw steeds verkondigd dat rendieren ernstige 

schade aan jonge aanplant toebrengen. Van hun kant is altijd sterk gelobbyd voor beschermende 

maatregelen voor hun bossen. In 1914 laat een lid van de Staatsommissie voor de inventarisatie van 

rendierweiden in een afwijkend advies zelfs weten de aanwezigheid van rendieren in het gebied als 

één van de oorzaken te zien voor de verschuiving van de boomgrens (!) (Komiteanmietinto 

1914:2:98) 
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De opvattingen over de schadelijkheid van het rendier voor de bosbouw zijn in de loop der jaren 

aanzienlijk milder geworden Steeds vaker vormen de omvangrijke kaalslag-, diepploegprojecten en 

de drooglegging van moerassen in het Finse rendierteeltgebied voorwerp van kritiek, niet alleen van 

rendiertelers, maar ook van ecologen en bosbouwwetenschappers (Huttu-Hiltunen 1973 18, 

Saastemoinen 1977 124, 1982, Norokorpi 1982 9-11, Pohtila 1983 17-20) Vanaf het einde van de 

jaren zeventig begint ook in onderzoekingen en beleidsplannen betreffende de bosbouw meer en 

meer de mening post te vatten dat de rendierteelt een volwaardige plaats verdient als een van de vele 

gebruikswijzen van de bossen (Helle 1984 18 22, Nasi 1992 5-7, Veijola 1992 23-25) 

De laatste Staatscommissie voor de herziening van de rendierteeltwet komt in haar rapport in 1976 

tot de unanieme conclusie dat her vraagstuk van schade aan bomen vanwege het gedrag van 

rendieren met langer bestaat (Komiteanmietinto 1976 26 10) 

Toch is in de rendierteeltwet van 1990 de veiplichting opgenomen dat de rendierteler dan wel het 

rendierteeltdistnct voldoende rekening moet houden met gebieden met jonge boomaanplant 

(Poronhoitolaki 1990 art 31) Indien het niet mogelijk is om herhaling van schade te vermijden, 

dan kunnen zij verplicht worden tot het omheinen van dergelijke gebieden (ibidem art 32). 

Aan akkers kunnen rendieren inderdaad flinke schade veroorzaken, vooral wanneer er gewassen op 

staan In de winter is het risico van schade sterk afhankelijk van de dikte en conditie van de 

sneeuwlaag De schade bestaat dan voornamelijk uit bevriezingsverschijnselen van de ingezaaide 

akkers In dat opzicht is ook de voorjaarsperiode (omstreeks half mei) bijzonder gevoelig voor schade 

aan het jonge gewas (Valman 1993 196-204) 

In het onderzoeksgebied komt de laatste jaren weinig schade voor aan akkers en jonge 

boomaanplant De akkers zijn op de meeste plaatsen omheind 

In de zuidelijk gelegen rendicrteeltdistricten is daarentegen de schade aan akkers toegenomen De 

oorzaak hiervan moet voor wat betreft de rendierteelt gezocht worden in het feit dat rendieren zich 

minder op afgelegen gebieden bevinden (in verband met het bijvoederen van de rendieren) 

Bovendien is daar het aantal rendieren sterk toegenomen 

Voor de rendiertelers dreigt overigens een nieuwe belangentegenstelling, namelijk die met de 

toeristensector Plannen voor de aanleg vin ski-pistes en het toenemend aantal verplaatsingen van 

toeristen in het terrein per ski of pei sneeuwscooter houden ernstige risico's in voor de uitoefening 

van de rendierteelt (rustverstoring, beperking weidegebied) 

In de volgende paragraaf zal een beschrijving gegeven worden van de wijze waarop de beide 

rendierteeltdistricten Nakkala en Kasivarsi en de individuele rendiertelers zijn omgegaan met de in 
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hun weidegebied voorkomende schadegevallen gedurende de periode 1900-1981 Hiervoor maak ik 

hoofdzakelijk gebruik van het archiefmateriaal van het rendierteeltdistnct Nakkala (het archief van 

het rendierteeltdistnct Kasivarsi is in het begin van de jaren vijftig door brand verwoest) 

Reacties van het rendierteeltdistrict en de rendiertelers op de hooischaden 

a. Rendierteeltdistrict. 

In het eerste rendierteeltreglement van de gemeente Enontekio in 1893 staat dat 

"de hoevebeztitter het recht heeft rendieren te vangen, die van het verzamelde hooi eten, hooischoven 

vermeien en/of weiden of akkers vertrappen Ingeval hem dit lukt, kan hij door buitenstaanders de 

bezitter van de rendieren Uten vaststellen en van hem schadevergoeding etsen In geval de identiteit 

van de rendierbezitter met kan worden vastgesteld, maar wel het rendierteeltdistrict waar het 

rendier vandaan komt, is het rendierteeltdistrict verplicht tot schadevergoeding " 

(Enontekion kunta 1893, art 31) 

Tot het begin van de jaren vijftig is het gebruikelijk dat het rendierteeltdistrict Nakkala ingeval van 

rendierschade niet alle kosten van schadeloosstelling voor haar rekening neemt Als uitgangspunt 

geldt dat de bezitter van de rendieren hoofdelijk aansprakelijk is Het rendierteeltdistnct besluit in 

haar halfjaarlijkse ledenvergadering vanaf welke datum de afzonderlijke rendiertelersgroepen zelf 

voor de schaden moeten opdraaien In het algemeen kiest men als datum het tijdstip waarop de 

indeling in wintergroepen heeft plaatsgevonden (meestal 1 november) 

De kosten die het rendierteeltdistrict maakt in verband met betaling van schadevergoedingen of ter 

voorkoming van schade, worden achteraf omgeslagen over het individuele rendierbezit in de vorm 

van een vast bedrag per rendier (Fins paamaksu) 

O m vrijgesteld te zijn van steeds weer terugkerende schadeclaims, sluit het rendierteeltdistnct 

overeenkomsten met de landeigenaren / pachters 

Zo komt het rendierteeltdistnct Nakkala in het begin van deze eeuw met vele vermeende 

landeigenaren overeen om de bouwkosten van beschermende "installaties" zoals hooischuren, 

omheiningen en bepaalde hooiruiters (Fins luova, talas) voor zijn rekening te nemen, onder 

voorwaarde dat de andere partij afziet van schadeclaims gedurende een van te voren vastgestelde 

periode (vijf 'a tien jaar) O p deze wijze financiert het rendierteeltdistnct Nakkala tientallen 

hooischuren in zijn weidegebied, met name langs de oevers van de rivier Kakalajoki 

De tekst van zo'η overeenkomst (1912) ziet er als volgt uit 
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"ondergetekende verbindt zich om het hooi op de in zijn bezit zijnde weide door de 

bouw van een hooischuur ofhooiruiter te beschermen, en waarvoor het rendierteeltdtstnct mij een 

eenmalig bedrag ad uitkeert onder de voorwaarde dat ingeval rendieren voor I september 

het hooi vertrappen of opeten het rendierteeltdistrict abnog verplicht is tot vergoeding van de schade, 

schade veroorzaakt na deze datum zal het rendierteeltdistrict met vergoeden " 

Ook komt het herhaaldelijk voor dat het rendierteeltdistrict huurcontracten met de landeigenaar / 

pachter afsluit waarin beide partijen een jaarlijkse huurprijs voor de natuurweiden overeenkomen 

onder voorwaarde dat ingeval van schade geen schadeclaims kunnen worden ingediend. 

Een andere mogelijkheid om te verhinderen dat rendieren natuurweiden en verzameld rendiermos 

vertrappen, hooi op ruiters of in hooischuren vernielen, is de in dienstneming van een of meer 

hoeders (Fins ramo) voor gezamelijke rekening van alle rendiereigenaren (art 12 van het 

gemeentelijk rendierteeltreglement in 1893) Beide rendierteeltdistricten hebben van deze 

mogelijkheid nauwelijks gebruik gemaakt In feite was dit ook overbodig, omdat de rendiertelende 

Saamen bijna permanent hun eigen rendieren en die van anderen hoeden 

Ondanks al deze contracten blijkt dat in de praktijk de landeigenaren maar al te vaak hun 

verplichtingen niet nakomen en toch schadeclaims indienen of gefingeerde rekeningen van de bouw 

van beschermende installaties naar het rendierteeltdistrict sturen Niet geheel ten onrechte stelt de 

Staatscommissie ter voorbereiding van de eerste rendierteeltwet in haar rapport van 1929 vast dat het 

in Enontekio ontbreekt aan een effectieve samenwerking tussen rendierbezitter en landeigenaar om 

rendierschade te vermijden (Komiteanmietinto 1929 8 34) 

Voor de vaststelling van de schade wijzen het rendierteeltdistrict Nakkala en de locale vereniging van 

landeigenaren (Fins manttaalikunta) 9 à 12 taxateurs aan Het grote aantal taxateurs houdt verband 

met de uitgestrektheid van het weidegebied De kosten van hun werkzaamheden komen volledig 

voor rekening van het rendierteeltdistrict Voor hen is er genoeg werk te doen In 1939 dienen acht 

taxateurs bij het rendierteeltdistrict hun declaraties in voor gewerkte dagen, variërend per taxateur 

van eén tot vierenvijftig dagen In 1955 zijn er nog vijf taxateurs op declaratiebasis in dienst van het 

rendierteeltdistrict Zij brengen in totaal 177 werkdagen in rekening 

In bijna alle gevallen neemt het rendierteeltdistrict de taxaties over Van twee gevallen is bekend (in 

1948 en 1950) dat het rendierteeltdistrict Nakkala tegen de taxaties in beroep gaat bij de rechtbank 

Bij bestudering van het archiefmateriaal van het rendierteeltdistrict Nakkala (1900-1983) is mij niet 

gebleken dat van de zijde van de gedupeerde landeigenaren/pachters een juridische procedure werd 

ingesteld tegen het besluit van het rendierteeltdistrict 
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De behandeling van schadeclaims en het treffen van regelingen en schikkingen met landeigenaren/ 

pachters vraagt van het rendierteeltdistnct en de individuele rendierteler doorgaans veel tijd en inzet 

De besluitvorming over de schadeloosstellingen vindt plaats tijdens de halfjaarlijkse 

ledenvergadering, meestal in de periode november/december en maart/april In de "topjaren" van 

het aantal hooischaden (1925-1942 en 1955-1958) duren deze vergaderingen in het kerkdorp Hetta 

soms drie a vier dagen 

Volgens de rendierteeltwetgeving kunnen alle rendicreigenaren van het rendierteeltdistnct aan de 

besluitvorming deelnemen H u n stemmenaantal staat in verhouding met het individuele 

rendieraantal De eerste rendiertceltwet uit 1932 zegt hierover het volgende 

"ledere rendierbezitter heeft stemrecht overeenkomstig de grootte van zijn rendierbeztt met dien 

verstande dat het stemmenaantal per rendierbezitter niet groter mag zijn dan 1/10 deel van het 

totaal aantal uitgebrachte stemmen tijdens de vergadering ' 

(Poronhoitolaki 1932 art 6) 

In het rendierteeltdistnct Nakkala heeft deze bepaling lange tijd in het nadeel gewerkt van de 

rendiertelende Saamen De sedentaire bewoners, waarvan de meesten wel een of meer rendieren 

bezitten, konden op grond van hun stemmenaantal de besluitvorming dikwijls ten voordele van 

henzelf beslissen Dit werd hen bovendien nog extra gemakkelijk gemaakt, omdat in de regel met alle 

rendiertelende Saamen de vergaderingen bijwoonden 

De schadevergoedingen (in geld of natura), taxatiekosten en de financiering van beschermende 

"installaties", hooischuren en kosten van weidehuur leggen in de periode 1930-1960 een enorm 

beslag op de totale uitgaven van het rendierteeltdistnct Nakkala, variërend tussen 23-80%' Daarna 

zijn de uitgaven aan uitgekeerde schadevergoedingen sterk afgenomen Volgens gegevens van de 

Centrale Organisatie van Rendierteeldistricten bedroegen de uitgaven aan schadevergoedingen in de 

periode 1972-1975 voor het onderzoeksgebied nog slechts FMK 0,21 per rendier (Nutyvuopio 

1976 5 15) Voor het Finse rendierteeltgebied lagen deze kosten aanmerkelijk hoger (met name in de 

zuidelijke rendierteeltdistncten) gemiddeld FMK 0,97 per rendier 

Wat de vergoedingen in natura betreft dient te worden opgemerkt dat deze in bepaalde 'topjaren" 

een belangrijk onderdeel vormen van het totale pakket aan schadevergoedingen en 

beschermingsmaatregelen Zo liet het rendierteeltdistnct in 1942 op haar kosten 100 000 kg hooi 

van buiten de eigen gemeente aanvoeren en verdelen onder de gedupeerde rundveetelers 
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Voor de financiering van beschermende "installaties" en hooischuren maakt het rendierteeltdistnct 

gebruik van een door haar ingesteld "hooischurenfonds", waarvoor zij, althans in de beginperiode, 

geld leent van een aantal rijke rendiertelende Saamen Tweemaal vraagt het rendierteeltdistnct 

Nakkala tevergeefs om overheidssteun (1926 en 1949) Begin 1980 verleent de Finse overheid in het 

kader van een werkgelegenheidsproject financiële steun voor de bouw van een omheining in de 

nabijheid van de dorpen Peltovuoma (7 km) en Vuontisjarvi (3 km) In beide dorpen wonen de 

meeste landbouwers en/of rundveetelers van de gemeente Enontekio 

De nieuwe rendiereconomiewetgeving (Fins Porotalouslaki) van 1990 en de rendierteeltwet uit 

hetzelfde jaar bieden rendierteeltdistricten de mogelijkheid overheidssteun te ontvangen, wanneer 

wordt vastgesteld dat het plaatsen van omheiningen ter bescherming van akkers, erven, tuinen en 

gebieden met jonge aanplant noodzakelijk dan wel wenselijk is Mede als gevolg van deze wettelijke 

regelingen is de bouw van omheiningen in het Finse rendierteeltgebied sterk toegenomen 

In tegenstelling tot het rendierteeltdistnct Kasivarsi, waar weing van dit soort omheiningen (m u ν 

de rendiertelersgroep Kaïjukka) zijn gebouwd, beschikt het rendierteeltdistnct Nakkala 

tegenwoordig over een uitgebreid netwerk van beschermings-omheiningen (in het rendierteeltjaar 

1993/1994 ca 26 km) Dit verschil in infrastructuur tussen de beide rendierteeltdistricten heeft te 

maken met de ecologische omstandigheden in elk van de weidegebieden (in de zuidelijk gelegen 

woudzone liggen de meeste agrarische bedrijven en is er meer bebouwing aanwezg) 

b. Rendiertelers 

Van de zijde van de rendiertelers is bepaald niet altijd lijdzaam gereageerd op de vele schadeclaims 

van de sedentaire bevolking Van tijd tot tijd hebben zij tegenover Finse autoriteiten hun 

ongenoegen geuit over de overlast, die zij in hun weidegebied ondervinden Zoals al eerder is gezegd, 

geven de verspreid liggende natuurweiden de rendiertelers flink wat extra werk bij het hoeden van 

hun rendierkudde Een vaak gehoorde klacht onder rendiertelers is dan ook dat zij als lid van het 

rendierteeltdistnct mede aansprakelijk worden gesteld voor schade, die hun eigen rendieren met 

hebben veroorzaakt Ook zijn zij niet altijd overtuigd van de rechtmatigheid van de ingediende 

schadeclaims, maar voelen zich terwille van de goede verhoudingen min of meer gedwongen roe te 

geven aan de vaak onredelijke financiële eisen van de landeigenaars/pachters/rundveetelers en 

landbouwers 

Isakki Nakkalajarvi, een rijke ondernemende rendierteler in het rendierteeltdistnct Nakkala wordt 

het allemaal te veel H I J beklaagt zich in 1915 bij de gouverneur in Oulu er over dat hij door een 

beslissing van de ledenvergadering van het rendierteeltdistricr gedwongen wordt bij te dragen in 

schadeloosstellingen vanwege schade, die ergens anders in het weidegebied is geconstateerd Voor 
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hem is het groeiend aantal schadeclaims voldoende reden om het rendierteeltdistrict te verlaten In 

1932 vertrekt hl) met zijn rendierkudde naar de aangrenzende gemeente Inari Zijn argumentatie is 

duidelijk 'ah de inwonen van Leppajarvt hun hooi niet van de veldjes halen ben tk wel gedwongen om 

hier vandaan te vertrekken" Een jaar later verlaat een andere rendiertelende Saame met zijn gezin het 

onderzoeksgebied en vestigt zich in de gemeente Inari 

Ook rendiertelers van het rendierteeltdistrict Kasivarsi komen met dezelfde soort klachten Als in 

1939 het rendierteeltdistrict Kasivarsi besluit om de hooischades gemeenschappelijk te financieren, 

wordt hier met name door de rendiertelers uit de rendiertelersgroep Kaïjukka (Juuso) fel tegen 

geprotesteerd Zij hebben in hun weidegebied nauwelijks te maken met hooischade en zouden nu 

verplicht zijn bij te dragen in de schadekosten, die andere rendiertelersgroepen hebben gemaakt Het 

besluit wordt dan ook niet ten uitvoer gebracht In 1956 stelt dezelfde rendiertelersgroep voor om 

het rendierteeltdistrict in te delen in zones met betrekking tot het risico van hooischaden Dit op 

zich redelijke voorstel krijgt echter niet de steun van de andere rendiertelersgroepen 

In 1956 vraagt een plaatselijk ad hoc ingestelde commissie van verontruste Finse burgers in de 

gemeente Enontekio in een algemeen rondschrijven aandacht voor de onhoudbare situatie binnen de 

rendierteelt Deze commissie, waarin zitting hebben een Finse rendierteler, een onderwijzer en een 

landbouwconsulent, constateert een verslechtering van de rendiermosweiden (ook belangrijk voor de 

sedentaire rundveetelers), onredelijk hoge hooischaden en een toenemend aantal rendierdiefstallen 

Zij stelt een alternatieve indeling van de rendierteeldistncten voor een apart rendierteeltdistrict 

rondom het gebergte Ounastuntun en samenvoeging van de bestaande rendierteeltdistricten 

Nakkala en Kasivarsi De voorstellen lijken op die in het begin van deze eeuw, toen Finse 

rendiereigenaren in Hetta en Peltovuoma (in de buurt van Ounastuntun) probeerden een eigen 

rendierteeltdistrict te vormen ten einde met te hoeven deel te nemen in de hoge kosten van 

hooischaden De voorstellen van deze commissie vinden geen gehoor in Saamische 

rendiertelerskringen Zij prefereren zo veel mogelijk vrije doorgang voor hun rendierkuddes in een 

uitgestrekt weidegebied, bestaande uit verschillende vegetatiezones 

De plaatselijke tegenstellingen tussen rundveetelers/landcigenaren en rendicrtelers blijven voorlopig 

bestaan 

In augustus 1973 als de tegenstellingen tussen rundveetelers/boseigenaren en rendiertelers opnieuw 

fel oplaaien, organiseert de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten in het kerkdorp Hetta 

een bijeenkomst voor rendiertelers en andere belangstellenden Hoewel blijkt dat op deze 

bijeenkomst (Enontekion poropaiva) de tegenstellingen niet overbrugd kunnen worden, zijn de 

aanwezigen het er wel over eens dat beide productiewijzen d w ζ de rendierteelt enerzijds en de 

rundveeteelt/landbouw anderzijds volledig gelijkwaardig zijn Deze constatering alleen al kan m ι 

als een historische uitspraak in de ontwikkelingvan de rendierteelt in Enontekio worden beschouwd 
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Het heeft echter nog zeventien jaar geduurd voordat de gelijkwaardigheid van de rendierteelt met 

andere vormen van landgebruik in de wetgeving werd vastgelegd 
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HOOFDSTUK 11 DE INTER-ETNISCHE BETREKKINGEN TUSSEN 

SAAMEN EN FINNEN 

Algemeen 

De locale situatie vormt aanvankelijk de belangrijkste context van de interactie tussen Saamen en de 

Finse hoofdbevolking Hier onderhouden beide etnische groepen op basis van een redelijke kennis 

van elkanders cultuur en identiteit een beperkte en in sommige gevallen een tamelijk symbiotische 

relatie met elkaar 

Vanaf het eind van de vorige eeuw komt echter in deze situatie verandering Samenhangend met 

processen van nationale integratie van de Finse samenleving wordt de druk tot culturele uniformiteit 

in de noordelijke periferie groter Voor de de etnische identiteit van de Saamen heeft de overheid 

nauwelijks of geen aandacht Onder deze omstandigheden geven vele Saamen een deel van hun eigen 

kuituur op voor die van de hoofdbevolking (Pehrson 1950, Paine 1957, Asp 1965, Eidheim 1971, 

Muller-Wille 1974) Anderzijds ontleent de Finse hoofdbevolking onmiskenbaar elementen aan de 

Saamen cultuur (Itkonen 1947 30-31, Nickul 1959 3) 

Niettegenstaande het actieve assimilatiebcleid van de Finse overheid (zie Aikio M 1987 31) lijkt het 

proces van culturele assimilatie in Finland aan de rendiertelende Saamen volgens sommige 

onderzoekers in ieder geval grotendeels voorbij te zijn gaan 

"especially in those conditions in which the pressure offinmcization is strong, reindeer-breeding acts 

to preserve the traditions" 

(Asp 1966 133) 

"as a result of their way of life, ethnic boundary between the Samis and the wider society is most 

evidently shown by the reindeer Samts Their regular pattern of behaviour, verbally expressed 

through the Samish idiom, leads to a definite we-tdentification " 

(Svensson 1976 15) 

In de afgelopen dertig jaar zien we binnen de Saamische gemeenschap in feite twee processen aan de 

gang t w het al veel eerder begonnen proces van nationale integratie dat in velerlei opzichten de 

leefomstandigheden van de Saamen ingrijpend verandert en parallel daaraan een proces van etnische 

incorporatie Onder etnische incorpratie wordt hier verstaan 
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"the process by which ethnic membership is made relevant to the mobilization of group spiritanti 

joint political action vis a vis the majority popuUtion" 

(Eidheim 1971 68) 

De Saamischc bevolking wordt zich in toenemende mate bewust van haar posine als etnische 

minderheid binnen de Scandinavische samenleving (Nuorgam-Poutasuo 1975 85, Muller-Wille 

1979 63-72) Op haar beurt toont de overheid zich meer en meer ontvankelijk voor onderwerpen als 

etnische culturele rechten op onderwijs en sociale programma's en in andere gebieden (Muller- Wille 

1977, Stordahl 1993) 

Tot dan toe hebben Saamen zelf nauwelijks of geen aandacht gegeven aan hun eigen identiteit 

Vele Saamen, ook in Finland, kiezen in de jaren zeventig en later voor het etnisch activisme als 

strategie bij het omgaan met hun eigen minderheidspositie, hetgeen feitelijk een afspiegeling is van 

de veranderingen in de "balance of power" in de na-oorlogse etnische betrekkingen tussen Saamen 

en de meerderheidsbevolking (Svensson 1976) 

"ethnic identity is converted into an organizational quality and ethnic solidarity is procUimed to be 

both the integrative force to work with and the desired goal to work towards" 

(Snell & Snell 1975 167) 

Ingrepen in het traditionele landgebruik als gevolg van industríele ontwikkelingen (aanleg van 

wegen, bouw van waterreservoirs en tounstencentra, bosbouw- en mijnbouwactiviteiten) zijn voor de 

Saamen directe aanleiding om de autoriteiten te wijzen op de verstrekkende consequenties voor de 

levensvatbaarheid van hun cultuur Het is dan ook niet vreemd dat de Saamen, evenals andere 

autochtone volkeren in het Noorden, er op aandringen duidelijkheid te krijgen over hun land- en 

waterrechten Door deze rechten voor zich op te eisen scheppen zij een belangrijke voorwaarde om 

de continuïteit van hun leef- en bestaanswijze veilig te stellen 

"any ethnic group needs access to basic resources in order to maintain its particuUr way of life, its 

culture Because of the new competitive situation within the ecosystem where the Samis operate, 

power is essential to the Samts if they are able to utilize resources for their cultural ends " 

(Svensson 1976 259) 

In confrontaties tussen hen en vertegenwoordigers van de locale, provinciale en nationale overheden 

maken Saamen meer en meer gebruik van etnische symbolen (kleding) en retoriek om zich in de 
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inter-etnische context te onderscheiden van anderen en hun naar voren gebrachte argumenten nog 

eens extra te benadrukken 

"Because the Lapps have become aware of their cultural position and possibilities, activity has 

replaced the former passive adaptation The period of cultural activity may be used as a term 

describing the present phase, when the Lappish community stresses the significance of its own culture 

as well as the primary importance of activities based on it m the identification with the 

Lappishness " 

(Asp, Rantanen, Munter 1980 64) 

Saamen beschouwen zichzelf zowel een etnische minderheid als autochtone groep Deze opvatting 

vinden we voor het eerst het duidelijkst geformuleerd in een gemeenschappelijke verklaring van de 

Noordse Saamenconferentie in 1971 

Volgens de Finse sociologen Allardt en Stark (1981) vormen de Saamen een oorspronkelijke etnische 

groep en een autochtone minderheid Zij hebben met elkaar bepaalde linguïstische en culturele 

eigenschappen gemeen en kunnen zich beroepen op hun gemeenschappelijke afkomst, oorsprong en 

identiteit Het gevoel van saamhorigheid is bij hen sterk ontwikkeld 

Voor wat betreft de etnische identiteit of etniciteit wordt in deze studie aangesloten bij de opvatting 

van Charlotte Seymour-Smith, die onder etnische groep verstaat 

'Any group ofpeopL· who set themselves apart and are set apart from other groups with whom they 

interact or coexist in terms of some distinctive criterion or criteria which may be linguistic, racial or 

cultural" 

(Seymour - Smith 1986 95) 

Met betrekking tot de etniciteit heeft er altijd een nauwe relatie bestaan tussen het gebruik van de 

Saamische taal en de uitoefening van de rendierteelt Dit komt met name tot uitdrukking bij de 

criteria om te bepalen wie wel en wie geen Saame is Hoewel in de drie Noordse landen, waar 

Saamen wonen, het linguïstisch criterium wordt gebruikt, speelt daarnaast in Noorwegen en Zweden 

het alleenrecht om rendierteelt te beoefenen wel degelijk mee bij de vaststelling van de Saamische 

identiteit (Snell & Snell 1975 169-170) In de praktijk blijken deze criteria niet adequaat genoeg, 

hetgeen het bijzonder moeilijk maakt een scherpe lijn te trekken bij de bepaling van de Saamische 

etniciteit In Finland heeft dit bijvoorbeeld ertoe geleid dat een aantal rendiertelersgeslachten die 

algemeen beschouwd worden als Finnen, in feite van Saamische afkomst zijn (Aikio & Aikio 

1985 125) 
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In de volgende paragrafen worden een aantal aspecten belicht van de inter-etnische verhouding in de 

locale situatie als ook binnen de Finse nationale samenleving als geheel in de na-oorlogse periode 

Aan de orde komen de etnische en culturele identificatie, het gebruik van Saamische etnische 

symbolen als taal en kleding en de etnische minderheidspositie van de Saamen in het 

onderzoeksgebied 

etnische en culturele identificatie 

De culturele en etnische identificatie van Saamen en Finnen vindt onder andere haar uitdrukking in 

de wijze waarop zij zichzelf noemen als wel de wijze waarop ZIJ door anderen worden genoemd Deze 

methode van identificatie van een etnische groep - "ethnic labelling" - berust altijd op een selectie 

van bepaalde culturele eigenschappen die gebruikt worden om de met elkaar in contact staande 

groepen te onderscheiden 

De zelfaanduiding van Saamen luidt "Sabme" of "Sabmelas" en die van Finnen "Suomalainen" Het 

woord "Sabme" heeft de betekenis van Bergsaame oftewel rendiertelende Saame (Nielsen 1938 II 

3) De Finse Lappoloog Itkonen (1948 I 28) schrijft met verwijzing naar Ganander 's Grammatica 

Lapponica (1743) dat Saamen in Jukkasjarvi (Zweeds Lapland) en in Enontekio zichzelf "Vuovjos" 

noemden (zie ook Itkonen E 1980 10) Deze term wordt niet meer gebruikt als aanduiding van 

Saamen Alleen de naam van een periodiek van de Saamische vereniging Johti Sabmalazzat in 

Enontekio herinnert nog aan deze oude term 

Tot voor enkele decennia gebruikte men in de Finse taal officieel de naam "Lappalainen" 

(meervoud "Lappalaiset") De namen "Lappi", "Lappalainen" komen in de litteratuur al omstreeks 

de 12e eeuw voor In die tijd schreef Saxo Grammaticus over "ultraque lappia" (= de beide 

Laplanden) In het Zweeds en in het Russisch komen beide namen voor als "Lapp" resp "Lop" en 

"Lopar" (Itkonen 1948 I 28) De Saamen ervaren de naam "Lappalainen" vaak als negatief, omdat 

zij deze naam associëren met culturele inferioriteit, ongeletterdheid en ongekunsteldheid Zij geven 

de voorkeur aan de naam "Saamelainen" (meervoud "Saamelaiset"), afgeleid van het Saamische 

woord "Sabme" Deze verandering in terminologie, die we in het hele circumpolaire gebied 

gedurende de jaren zeventig kunnen waarnemen, heeft volgens Pelto en Muller-Wille (1978 258) te 

maken met het groeiend politiseringsproces onder de bevolking in het Noorden in hun streven naar 

meer zeggenschap over hun eigen zaken 

"Rising self consciousness of small ethnic groups throughout the world is signalled by their insistance 

that they provide the name by which they will be identified rather than accepting the possibly 

derogating label imposed on them during early processes of asymmetric contact situations" 

(Pelto et al 1978 258) 
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De naam Saamelainen wordt in Finland nu algemeen in woord en geschrift gebruikt O p locaal 

niveau ligt du soms anders In Enontekio spreken bijna alle Finnen nog steeds van "Lappalainen" 

De Saamische bevolking noemt de Finnen zowel "Suomalainen" (Saamisch Suobmalïs) als 

"Lantalainen" (Saamisch lad'delas) De naam "lad'delas betekent Fin of Kveen (= Finse kolonist, die 

zich in Finmark vestigde, zie ook lad'de = Finse taal; lad'de-nvgo = Finse vrouw, lad'de-sokkâ = van 

Finse afkomst) Rendiertelende Saamen in Enontekio gebruiken maar zelden de naam 

"Suomalainen", maar spreken eerder van "Lantalainen" dan wel van "Talolhnen" 

Meer dan het woord "Talollinen", dat letterlijk vertaald - sedentaire bewoner - betekent, heeft de 

naam "Lantalainen" in de na-oorlogse periode vooral een negatieve inhoud gekregen 

Niels Aslak Valkeapaa, een veelzijdig kunstenaar en zoon van een rendiertelende Saame in 

Enontekio, brengt dit in onderstaande passage uit zijn boekje "Terveisia Lapista" (Ned vert 

"groeten uit Lapland") als volgt tot uitdrukking 

"er zijn veel lantalatsta (= meervoud van LantaUmen) Veel meer in aantal dan wij Vooral in de 

zomer en tn het νοοηαατ Over het algemeen gaan ze donker gekleed afdragen ze in ieder geval 

grijze kleding Zomers hebben ze hst van muggen en proberen ze die vloekend van zich afte 

houden 's Winters hebben ze Last van de kou, omdat ze dunne sokken en kleine glimmende 

schoenen dragen Het gebeurt een enkele keer dat hun sokken en schoenen aan de huid vastvriezen 

Het verbaast mij helemaal met, dat ze over alles kUgen Ze voelen zich beter dan wij Ze gedragen 

zich tegenover ons vriendelijk en glimlachen naar ons, zolang we hen niet storen Het allerergste is 

wanneer we laten blijken dat we intelligenter zijn Het zou beter zijn om er vies uit te zien en een 

of ander onverstaanbaar dialect te spreken en ons ook nog dom te houden Wanneer ze ons vragen 

Saamische liederen (Saamisch jotka) te zingen, is het maar het beste om iets voor hen te neuriën 

Saamische liederen zien zij ab primitieve muziek Voor hen zijn we primitieve mensen " 

(Valkeapaa 1971 83-84) 

Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat in de 18e en midden 19e eeuw het onderscheid 

"Lappalainen" en "Talollinen" uitsluitend betrekking heeft op het verschil in bestaanswijze 

(Korpijaakko 1989 98-99, Arell 1977 37-40) Eenvoudig geformuleerd was een "Lappalainen ' een 

persoon die er een nomadiserende leefwijze op nahield en van de rendierteelt leefde, terwijl de 

"talollinen" een vaste woonplaats had en veeteelt beoefende Een etnisch Saame kon in feite 

gemakkelijk van categorie veranderen Pas later hebben deze namen voor Saamen en Finnen hun 

etnische betekenis en lading gekregen 

Deze ecologische dichotomie bestaat in grote lijnen nog steeds in Enontekio 
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'mixed manages and mutual learning of both hnguages have to an increasing degree mixed the 

dichotomy of culture and nationality, but the distribution of the use of niches of livelihood has been, 

and was still in the 1960 's generally quite distinct " 

(Linkola 1983 168) 

Saamische taal 

De Saamische taal is, zoals al eerder werd aangegeven, nauw verbonden met de etniciteit of het 

etnisch zelfbewustzijn van de Saamen 

"The Saamt language is the strongest identifying force among Saami, one more indelible than 

costume or cultural activities' 

(Anderson 1978a, I 39) 

In de Saamische taal vinden we de verbintenis met de natuurlijke omgeving van de Saamen duidelijk 

weerspiegeld, gelet op de uitgebreide woordenschat over rendier, rendierteelt, landschap en 

weersgesteldheid (Nielsen &C Nesheim 1962 deel IV) Volgens de Saamische filoloog Ruong 

(1975 195) heeft ongeveer een vierde deel van de Saamische woordenschat betrekking op het rendier 

en de rendierteelt 

Het Fins neemt in het onderzoeksgebied een cultureel dominante positie in en dat geldt in het 

bijzonder voor de contacten met overheidsinstanties (gemeente- en kerkbureau, belastingen, politie), 

het onderwijs, de media en bij openbare manifestaties In hun onderlinge communicatie gebruiken 

de Saamen hun eigen taal De Saamen in Enontekio spreken het Noords Saamisch ook wel 

Bergsaamisch genoemd (Aikio S 1992, Sammallahti 1977b) Voor een Saame is het noodzakelijk 

om Fins te leren, niet alleen om in staat te zijn moderne ontwikkelingen te volgen, maar ook om 

zich een gelijkwaardige positie binnen de Finse samenleving te kunnen verwerven (Siuruainen 

1976 32) 

Saamen in Enontekio en in de andere drie noordelijke gemeenten (Utsjoki, Inari en Sodankyla) zijn 

tweetalig of anders geformuleerd 

"as often is the case with members of an ethnic minority, Saami understand, speak, read and write 

the language of the majority culture " 

(Anderson 1978,1 35) 
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Hun vaardigheid om zich in het Fins uit te drukken, varieert individueel nogal sterk Toen 

rendiertelers nog met hun rendieren over de nationale grenzen trokken, was het geen uitzondering, 

dat zij ook het Zweeds en/of het Noors beheersten 

Bij degenen, die het Fins als moedertaal spreken, komt het niet vaak voor dat zij een actieve kennis 

van de Saamische taal hebben In dat geval gaat het altijd om oudere personen, die ooit in dienst zijn 

geweest van rendiertelende Saamen of om personen die met een Saamischtalige zijn getrouwd en 

zich hebben gevestigd binnen een Saamische rendiertelersgroep Volgens recente gegevens heeft 

ongeveer 1 1 % van de bevolking in Enontekio het Saamisch als moedertaal (Suomen virallinen tilasto 

1982) Het percentage is deze eeuw niet veel veranderd Rosberg (1911 20) noemt een zelfde 

percentage Saamischtaligen aan het begin van deze eeuw 

Volgens Asp, Rantanen & Munter (1980 16) heeft de Saamische taal in de na-oorlogse periode als 

gevolg van het voorschrijdende acculturatieproces in menig Saamisch gezin plaats moeten maken 

voor het Fins Een zelfde ontwikkeling doet zich ook voor in Zweden en Noorwegen (Statens 

offentliga utredningar 1975 99 98, Otnes 1970 55) Uit verschillende onderzoekingen (Asp 

1965 97, Komiteanmietinto 1973 I 46 134-135) komt naar voren dat in de Saamische 

rendiertelersgemeenschap de Saamische taal zich nog het beste heeft kunnen handhaven of zoals 

Collinder (1957 187) het in plastische termen uitdrukt "het rendier houdt de Saamische taal in 

teven " 

De Finse filologe Aikio (1984) is het met deze stelling niet eens op grond van haar bevindingen in 

het rendierteeltdistnct Sodankylan Lapin Paliskunta 

'Surprisingly enough, even in reindeerherding, which has been the main element of traditional 

Samt culture, it has been increasingly difficult to use the Samt language (-) On the administrative 

level, the Unguage used in reindeerherding in FinUnd has always been Finnish Samt 

remdeerherders in Finland are forced to use Finnish in their occupation with the ever-expanding 

administration, although their thoughts and unquestioned skills in their work existed originally in 

the Samt language " 

(Aikio 1984 290) 

Het is juist dat voor het behoud van de Saamische taal de rendierteelt níet als allesverklarende factor 

kan worden beschouwd en dat ook andere factoren daarbij een rol spelen zoals a) de geïsoleerde 

ligging van het woonhuis b) het lage genoten onderwijs en c) de beperkte regionale en sociale 

mobiliteit (Hokka 1972 51-52) 

Mijn eigen observaties bevestigen dat het gebruik van het Saamisch zich beperkt tot de eigen groep 

van Saamen in het rendierteeltwerk, binnen de eigen huishouding en in contacten met andere 
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Saamen in en buiten Finland. Tot gelijke bevindingen komt Aikio (1976) in haar vooronderzoek in 

drie Saamen gemeenschappen (Nunnanen, Lisma en Angeli), waar rendierteelt als 

hoofdbestaanswijze wordt uitgeoefend. 

Tijdens het rendierteeltwerk spreken zowel oudere als jongere rendiertelers met elkaar zoveel 

mogelijk Saamisch. Voegt zich een Finstalige bij het gezelschap, dan schakelen zij doorgaans over op 

het Fins. De rendiertelende Saamen in Nakkala bijvoorbeeld spreken met hun collega's uit het 

kerkdorp Hetta en Peltovuoma en met kooplieden uitsluitend Fins. Finnen die vroeger als knecht 

hebben gewerkt in dienst van rendiertelende Saamen herinneren zich nog goed dat zij destijds alleen 

Saamisch tijdens het werk spraken, omdat "Saamisch zoveel praktischer was dan onze eigen taal". 

In de voorjaars- en herfstvergadermg van de beide rendierteeltdistricten wordt enkel en alleen Fins 

gesproken. Dit is te meer opmerkelijk voor het rendierteeltdistrict Kasivarsi, waar in ieder geval alle 

actieve rendiertelers het Saamisch beheersen. De redenen voor hen om toch het Fins als voertaal te 

gebruiken zijn: 

a) de aanwezigheid van een Finstalige administrateur - een bankdirecteur - van het rendierteelt

district en eventueel andere Finstalige collega's; 

b) het gevoelen bij vele Saamen dat hun eigen taal beperktere uitdrukkingsmogelijkheden heeft als 

het gaat om bestuurlijke zaken van het rendierteeltdistrict. 

Als over rendierteeltzaken buiten het rendierteeltwerk wordt gesproken, hanteren rendiertelende 

Saamen het Fins als voertaal. Uit onderstaande voorbeelden blijkt dat dit soms ook noodzakelijk is: 

- de voorstellen voor een nieuwe rendierteeltwetgeving en andere op de rendierteelt betrekking 

hebbende voorstellen en rapporten van Staatscommissies zijn tot begin van de jaren negentig 

uitsluitend in het Fins (soms ook in het Zweeds) gesteld (Komiteanmietinto 1972: B64; 

Komiteanmietinto 1973:123; Komiteanmietinto 1976:26) Aan deze werkwijze is nu een eind 

gekomen. In 1983 verschijnt in een Staatsrapport over rendierteeltonderzoek voor het eerst een 

Saamische samenvatting, terwijl in 1990 de nieuwe rendierteeltwetgeving ook in het Saamisch 

werd gepubliceerd; 

- het tweemaandelijks periodiek "Poromies" en ook andere voorlichtingsbrochures van de Centrale 

Organisatie van Rendierteeltdistricten zijn uitsluitend geschreven in het Fins. Een enkele 

uitzondering hierop zijn de advertenties van bankinstellingen en sneeuwscooter-fabrikanten in dit 

tijdschrift; 

- de rendierteeltconsulent in dienst van de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten onder 

wiens verantwoordelijkheid de beide rendierteeltdistricten Kasivarsi en Nakkala vallen, spreekt 

alleen Fins (voor de andere rendierteeltdistricten in het Saamische woongebied is een 

Saamischsprekende consulent aangesteld). 
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- tijdens de jaarlijkse bijeenkomst (Fins poroparlementti) van de Beheersraad van de Centrale 

Organisatie van Rendierteeltdistncten in de provinciehoofdstad Rovaniemi, waarheen ieder 

rendierteeltdistrict zijn vertegenwoordigers afvaardigt, wordt alleen Fins gesproken 

Deze voorbeelden illustreren dat in de rendierteelt het gebruik van het Fins algemeen is, ondanks het 

feit dat rendiertelende Saamen voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk zijn voor de 

rendierteeltactiviteiten in Finland (ca 40% van het totale rendierbestand bevindt zich in het 

woongebied van de Saamen, waar 85 % van de rendieren eigendom is van rendiertelende Saamen 

(Komiteanmietinto 1973 46 46) Van de zijde van Saamische rendiertelers is daar in 

rendierteeltkringen nooit echt tegen geprotesteerd Wel heeft het vertegenwoordigend 

bestuurslichaam van de Saamen in Finland - de Saamen Delegatie - bij andere gelegenheden eind 

jaren tachtig herhaaldelijk op deze inconvenientie gewezen 

Pas begin jaren negentig heeft de Saamische taal in Finland haar officiële status gekregen Evenals in 

de andere Scandinavische landen is de regulansatie van de Saamische taal in het onderwijs, in de 

massamedia, in de kerk en als erkende literatuur een langzaam proces geweest In 1983 krijgt de 

Saamische raal in het basisonderwijs binnen het woongebied van de Saamen de positie van 

moedertaal Gebrek aan lesmateriaal en tekort aan Saamischtalige leerkrachten vertragen de 

implementatie van deze wet O p zes plaatsen in het onderzoeksgebied (Kilpisjarvi, Karesuvanto, 

Leppajarvi, Vuontisjarvi, Peltovuoma en Hetta) wordt nu in de laagste schoolklassen op vrijwillige 

basis per week 2 a 3 lesuren Saamisch onderwezen In het voortgezet onderwijs kunnen de leerlingen 

voor het vak Saamisch alleen terecht in Hetta 

Een belangrijke positieve ontwikkeling in de bescherming van de Saamische cultuur en de 

gelijkstelling van de Saamen met andere bevolkingsgroepen vormt in 1992 de aanvaarding van de 

Saamische taalwet door het Finse parlement O p grond van deze wet zijn Saamen gerechtigd 

tegenover Finse autoriteiten en in rechtszittingen hun eigen taal te gebruiken (Hyvarinen 1991 11) 

In de laatste jaren is van officiële Finse zijde een grotere bereidheid te signaleren om de positie van 

de Saamische taal te versterken, na een decennia lang volgehouden assimilatiebeleid (Aikio 1988) 

Voor de Saamische onderzoeksbevolking in Enontekio zijn de dagelijkse regionale radio en TV-

programma's in de Saamische taal een belangrijk bron van informatie, waar intensief naar geluisterd 

resp gekeken wordt Daarnaast vinden bijna wekelijks in de gemeente Saamischtalige kerkdiensten 

plaats 
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Saamische dracht 

De geografische spreiding van Saamische drachten (Saamisch gakti) en dialecten vertoont een 

opvallende coïncidentie (Pentikainen 1973 139) De Saamen in Enontekio en in het westelijk deel 

van de gemeente Inan alsmede de Saamen in het aangrenzende Kautokeino, die allen tot de 

westelijke dialectgroep van het Noords Saamisch behoren, dragen vrijwel nog steeds dezelfde dracht 

Hun dracht onderscheidt zich van die van andere Saamengroepen door een weelderigheid aan 

ornamentane , een excessief gebruik van sieraden en een rijk versierd hoog hoofddeksel 

(Komiteanmietinto 1985 66 133) 

Over de Saamische dracht schrijft de Noorse etnoloog Asbjorn Nesheim het volgende 

"in de Saamische dracht zijn zowel invloeden te herkennen uit het westen ah uit het oosten De 

traditioneL· kUding is gemaakt van pels In de winterkledtng draagt men de rendierpeL· met de 

haren naar buiten gekeerd, 's zomers bestaat hun traditionele kleding uit gelooid leer Pas in een 

recentere periode zijn Saamen textiel gaan dragen Bijzonder karakteristiek in de Saamische dracht 

zijn de sprekende kleuren (rood, geel, groen en bUuw), die verwerkt worden in de sierbanden van 

depebmantelen in de texttelkledmg" 

(Nesheim 1972 10) 

Opvallend is de grote uniformiteit in kleur en stijl bij zowel de mannen- als de vrouwendracht 

(Rinno 1987 38) Wat wel contrasteert is het hoofddeksel van man en vrouw (zie tekening) Volgens 

Anderson (1978a I 54) heeft deze gelijkvormigheid te maken met de minimale arbeids-verdeling en 

het ontbreken van een duidelijke gezagsstructuur binnen de Saamengemeenschap 

Ook de Finse etnografe Rmno (1987), die uitgebreid onderzoek deed naar de Saamische dracht in 

Enontekio, komt tot de zelfde vaststelling Volgens haar moesten vroeger man en vrouw onder 

dezelfde omstandigheden samenleven samenwonen in een tent en ook samen werken bij de 

verschillende rendierteeltactiviteiten Kleding moest voor belden vooral warm en praktisch zijn 

Interessant om te vermelden is het feit dat de locale Finse bevolking een groot aantal onderdelen van 

de Saamische dracht heeft overgenomen Getuige sommige afbeeldingen van voor en kort na de 

Tweede Wereldoorlog was het gebruikelijk om bij verschillende lokale festiviteiten zich in de 

tradionele Samendracht te steken Het gaat dan vooral om het hoofddeksel, de winterkleding en het 

winterschoeisel De winterkleding en het winterschoeisel zijn gemaakt van rendierhuid zoals de 

pelsmantel (Fins peski, Saamisch beaska), de leggings (Fins sapakaat, Saamisch galssohat) en 
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Saamische klederdracht in Enontekiö (Inari Lenstra) 
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winterschoenen (Fins nutukas, Saamisch nuvtahat) Tegenwoordig ziet men dit in Enontekio steeds 

minder Alleen bepaalde onderdelen van de traditionele Saamische winteruitrusting worden nog in 

het werk buiten door Finse mannen gedragen Ook sommige Finse vrouwen dragen nog weleens een 

Saamische muts 

In de laatste jaren is het gebruik van de Saamische dracht door Finnen in het onderzoeksgebied sterk 

verminderd omdat beide bevolkingsgroepen op het gebied van etnische identificatie een grote 

gevoeligheid voor elkaar aan de dag leggen (zie volgende paragraaf ) 

Het gebeurt regelmatig bij bepaalde gelegenheden (oa bij staatsbezoeken van buitenlandse gasten 

aan Fins Lapland) in en buiten Fins Lapland, dat Finnen zich in Saamische dracht steken Bijna 

altijd is dit het geval wanneer er rendieren bij betrokken zijn Bij vele Saamen bestaan hierover 

gemengde gevoelens 

Saamische kleding en -uitrustingstukken zijn overal in Finland in winkels en toeristencentra te koop 

Deze kleding wordt veelal in confectieatehers gemaakt Saamen behoren in ieder geval niet tot hun 

klantenkring 

In de rendiertelershuishoudingen vervaardigen de vrouwen de eigen Saamische kleding en 

uitrustingstukken Alleen sieraden, riem, messen, sjaals en schouderdoeken worden gekocht (meestal 

in Kautokeino of in Karesuando) Aan de variaties in plooien en sierbanden en de wijze, waarop de 

kleding wordt gedragen, herkent men meestal de familie- of rendiertelersgroep van de drager De 

lengte van de plooien in de kiel, de breedte van de decoratiebanden langs de kraag en om de pols en 

vooral de hoogte van het hoofddeksel zijn in Saamische rendiertelerskringen een uitdrukking van 

ïemand's welstand Hoe rijker (uitgedrukt in de grootte van zijn / haar rendierbezit) een persoon, des 

te breder de sierbanden, de plooien en het aantal gedragen sieraden 

In het verleden deden Saamenvrouwen vaak een beroep op het naaiwerk van sedentaire bewoners 

Zoals gezegd, de winteruitrusting was bij Saamen en Finnen doorgaans hetzelfde Bovendien waren 

sedentaire bewoners voor het basismateriaal niet volledig afhankelijk van de Saamen, omdat zij toen 

ook zelf nog rendieren bezaten 

Evenals bij de Saamische taal blijken de Saamische rendiertelers ten opzichte van andere 

Saamengroepen erg behoudend te zijn bij het gebruik van de Saamische dracht In het begin van de 

jaren zestig waren in Enontekio de rendiertelende Saamen nog dagelijks gekleed in Saamische 

dracht Bij andere Saamengroepen gebeurde dat al veel minder (Asp 1966 104) 

De Finse socioloog Asp (1965) stelt in zijn onderzoek naar de finnisering van de Saamen vast dat de rendierteelt in de 

(aren zestig een conserverende functie vervulde met betrekking tot een aantal typisch Saamische activiteiten zoals het 

zingen van Saamische liederen (Fins joika) het trekken met rendierkaravanen het overnachten in tenten en de 

Saamische dracht 
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Ruim vijfendertig jaar later moet men vaststellen dat in het onderzoeksgebied, maar ook elders in het 

woongebied van de Saamen, de Saamische dracht minder vaak wordt gedragen Een volledige dracht 

wordt tegenwoordig alleen nog bij speciale gelegenheden (bijvoorbeeld bij huwelijk, begrafenis, 

Saamenconferentie, rendierrennen, rendierscheidingen) gebruikt 

Bij feestelijke of officiële gebeurtenissen binnenshuis of in de zomer dragen de mannen meestal hun 

donkerblauwe stoffen kiel (Fins lapmtakki, takki, Saamisch: gakti) met een brede leren riem, 

versierd met zilveren of messing ornamenten Buitenshuis aJs de weersomstandigheden wat koeler 

zijn, zetten zij een muts op (Fins lapinlakki, Saamisch gahpir) De vrouwen dragen thuis over het 

algemeen moderne lichte confcctiekleding Oudere vrouwen combineren dit vaak met een Saamische 

muts Buitenshuis hebben de meeste vrouwen een Saamische jurk aan, gemaakt van donkerblauwe 

vilten stof en versierd met sierbanden en plooien Zomer en winter dragen zij hun bijna 

onafscheidelijke Saamische muts In het algemeen steken vrouwen zich vaker in Saamische dracht 

dan de mannen De mannen zijn veel eerder geneigd in hun vrije tijd "lantalaisten" (lees Finse) 

kleding aan te trekken Gaan zij ergens op bezoek dan trekken de meesten wel hun Saamische kiel 

aan 

In het rendierteeltwerk is de kledingsituatie zeer wisselend, afhankelijk van de rendiertelersgroep 

waartoe men behoort of van het soort werk waarmee men bezig is In de winter, bij het hoeden met 

de sneeuwscooter, lijken vele rendiertelers de voorkeur te geven aan lichtgewicht nylon gewatteerde 

overalls met daaroverheen de traditionele Saamische poncho (Fins luhka, Saamisch luhkka) dan wel 

een pelsmantel De pelsschoenen hebben plaats moeten maken voor moderne kunstleren 

"moonboots" Bij de rendierscheidingen en in het voorjaar, wanneer de ongemerkte rendierkalveren 

een oormerk krijgen, is de kleurrijke Saamische dracht alom aanwezig In de zomer wordt in het 

rendierteeltwerk de traditionele Saamische dracht nauwelijks meer gedragen De rendierteler is dan 

gekleed in een katoenen windjack en wollenbroek Tijdens mijn veldonderzoek viel het mij op dat 

rendiertelers in het rendierteeltdistrict Kasivarsi en met name de rendiertelersgroepen Kova-Labba en 

Kaïjukka (Juuso) naar verhouding vaker in Saamische dracht gekleed gaan dan hun collega's in het 

rendierteeltdistrict Nakkala Binnen beide rendiertelersgroepen wordt sterk gehecht aan de 

Saamische traditie Zij wonen ook het verst verwijderd van de Finse bevolkingsconcentratie in het 

zuidelijk deel van Enontekio 

In de afgelopen decennia is als gevolg van een aantal ontwikkelingen (betere en goedkopere kleding 

alternatieven, veranderingen in het werk en de woonomstandigheden) de functionele toepassing van 

de Saamische dracht aanzienlijk verminderd 

Rinno verwacht op grond van haar onderzoek naar de traditionele Saamische dracht in het 

onderzoeksgebied, dat de Saamische dracht ook voor de toekomst, met name in het dagelijkse 
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rendierteelrwerk, blijft gehandhaafd en dat voor hen, werkzaam buiten de rendierteelt, de Saamische 

dracht veel meer een "festival dress and a symbol of ethnical identity" zal worden 

"A reindeer fur coat bas a considerable thermal value because the hair is holbw and warmth -

preserving, and it also rejects moisture The snow that is whirUd up by a speeding scooter does not 

melt into pelt garments in the same way as into clothes made from woven fabric Thus it is justified 

to state that it is by continuing and developing reindeer breeding that we shall be able to sustain the 

use of the traditional Samt costume in the work situations of daily life " 

(Rinno 1987 107) 

Mijn eigen observaties onderschrijven bovengenoemde stelling van Rinno In de etnische dichotomie 

zowel locaal als nationaal heeft de Saamische dracht in toenemende mate de functie gekregen van 

"the diacritical feature that people look for and exhibit to show identity 

(Barth 1969 14) 

Anders gezegd, met de politisering van de ïnter-etnische betrekkingen is de Saamische dracht veel 

meer een symbolische dracht als uiting van etniciteit geworden 

minderheidspositie 

algemeen 

Over de de minderheidspositie van rendiertelcnde Saamen hebben verschillende wetenschappers 

(Paine 1982, Beach 1981, Svensson 1976, Ingold 1976, Barth 1971, Stordahl 1991) hun licht laten 

schijnen De observaties van twee sociaal-antropologen Barth en Paine over de minderheidspositie 

van de rendiertelende Saamen zijn in dit kader erg verhelderend 

"een etnische groep met meervoudige rebties met haar omgeving, wier Souveränität veeleer berust 

op de territoriale en ecologische situatie dan op de sociale situatie, welke door de dominerende 

hoofdbevolking wordt gedefinieerd" 

(Barth 1971 68) 

' thepastoralists are at home in an ecological niche beyond - symbolically as well as physically -

norwegian capabilities" 

(Paine 1982 72) 
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Beide observaties geven aan dat de rendiertelende Saamen binnen hun eigen natuurlijke omgeving 

tegenover de pohtiek-sociale dominantie van de hoofdbevolking een sterke positie innemen Sinds de 

opkomst van het rendiernomadisme vervullen zij eeuwenlang voor zowel de nationale overheden als 

locale bevolkingsgroepen op verschillende gebieden een beslissende rol zij zorgen voor de handel, 

voeren transporten uit en voorzien de plaatselijke bevolking van de nodige voedingsmiddelen en 

basismaterialen In sommige gevallen treden zij zelfs als financiers van locale overheden op (Ailuo S 

1977a 93) 

In geval van conflicten met de sedentaire bevolking, die in hoofdzaak gaan over het gebruik van 

bepaalde gebieden en het vertrappen van akkers en hooiweiden, kiezen zij in de meeste gevallen voor 

een verzoenende houding Van duidelijke oppositie van hun kant is bijna nooit sprake geweest 

zolang er voor hen maar voldoende ruimte overbleef om hun bestaan verder uit te oefenen 

(Paivansalo 1941, Castren 1852) 

Aan deze betrekkelijk passieve houding van de Saamen komt na de Tweede Wereldoorlog een einde 

wanneer als gevolg van verdergaande sociaal economische integratie in de markteconomie en de 

politieke integratie binnen de nationale staat, hun ecologische situatie verandert (Snell & Snell 

1975 165 184) De voortdurende inbreuken op hun natuurlijke omgeving leiden niet alleen tot 

verstoring van het natuurlijk evenwicht maar ook tot een verscherping in de tegenstelling van 

belangen de rationele geïndustrialiseerde maatschappij versus de nauw met de natuur verbonden 

samenleving van de Saamen (Massa 1983) 

De zich opstapelende conflicten met andere vormen van gebiedsbenutting (bosbouw, mijnbouw, 

opwekking hydro-energie, toerisme) en de toenemende druk naar culturele uniformiteit met de 

hoofdbevolking zijn voor Saamen aanleiding zich te mobiliseren Zij gaan zich steeds meer als een 

eenheid voelen, ook internationaal 

organisatie 

De initiatieven om zich te organiseren komen echter van buiten het woongebied van de Saamen 

Een betrekkelijk kleine groep hoogopgeleide Finnen, hoofdzakelijk woonachtig in Helsinki, richten 

in 1932 een vereniging op, genoemd Lapin Sivistysseura, die zich inzet voor versterking van de 

minderheidspositie van de Saamen en voor het behoud van hun cultuur (Nickul 1977 77-79) Het is 

deze vereniging die de Saamen in Finland steunt om zich te organiseren 

De oprichting van een eigen organisatie van Saamen in Finland geschiedt pas in 1945 De eerste 

Saamische vereniging Sami Luto heeft zich echter niet kunnen ontwikkelen tot een soort nationale 

organisatie zoals dat wel in Zweden (Svenska Samernas Riksforbund) en in Noorwegen (Norgga 

Samnd Rnkasaervi) het geval is Eind jaren tachtig is Sami Lutto zelfs met haar activiteiten 

opgehouden Tezelfdertijd richten Saamen in de verschillende regio's in Finland hun eigen locale 
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verenigingen op zoals in Enontekio Johtti Sapmelac at, in Utsjoki Sámi Suda, in Inarr Anara 

Samisearvi, in Sodankyla Soadekili Sami Searvi, in Helsinki City Sami 

Aan de locale vereniging Johti Sabmalai à t in het onderzoeksgebied zal ik in een aparte paragraaf 

aandacht besteden 

Samenwerking tussen de verschillende Saamen organisaties uit de drie Scandinavische landen leidt in 

1956 tot de instelling van de Noordse Saamen Raad (Saamisch Dawiruhkaid Samiraddi) De 

Noordse Saamen Raad, die in 1992 haar naam wijzigt in Saamen Raad, houdt zich bezig met 

economische en sociale vraagstukken, rechten, de taal en de cultuur van de Saamen bevolking 

(Statens offentliga utredningar 1975 99, 231) Zij geeft verklaringen af, stelt rapporten op en doet 

voorstellen aan de nationale overheden De Saamen Raad werkt hierbij nauw samen met het 

Saameninstituut (Saamisch Sámi Instituhtta) in Kautokeino Dit instituut, opgericht in 1973 en 

gefinancierd door de drie Scandinavische overheden, houdt zich bezig met informatieverstrekking en 

wetenschappelijk onderzoek o a op gebied van de taal, rechten, onderwijs, milieu en economie Aan 

het instituut zijn uitsluitend Saamen verbonden (Aikio S 1983 4 6-11) 

Verder is de Saamen Raad belast met de organisatie van de Noordse 'Pan-Saamische" conferenties 

die vanaf 1953 om de drie jaar worden georganiseerd 

In de Saamen Raad hebben zitting 15 vertegenwoordigers (Saamen en niet-Saamen) uit de drie 

Scandinavische landen en Rusland De Saamen vormen een meerderheid 

Begin jaren zeventig nemen de Saamen initiatieven tot samenwerking met andere inheemse volkeren 

buiten hun woongebied Tijdens een besloten conferentie in 1973 in Copenhagen wordt feitelijk de 

aanzet gegeven voor nauwere contacten met andere arctische volkeren 

Twee jaar later besluiten Saamen uit Finland, Noorwegen en Zweden tesamen met Indianen en 

Inuits en vertegenwoordigers van andere inheemse volken tot de oprichting van de Wereldraad van 

Inheemse Volken (World Council of Indigenous People - WCIP) In 1976 wordt de Saamen Raad 

officieel lid Nu de WCIP een NGO status bij internationale VN conferenties heeft verkregen, 

hebben Saamen automatisch de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten van de Verenigde 

Naties 

Uit bovenstaande organisatorische ontwikkelingen binnen het woongebied van de Saamen is de 

Saamische beweging ontstaan 
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"whose aim is to mobilize the Lapps around an ideology of ethnic pluralism, stressing the unity of 

the Lappish people across national frontiers and their complementary reUtionship with other 

Scandinavian peoples 

(Ingold 1976 235) 

Aan de opkomst en de ontwikkeling van deze beweging hebben verschillende onderzoekers aandacht 

besteed Eidheim (1971), Svensson (1976), Beach (1981) en Ingold (1976) 

Binnen de Saarmsche beweging treffen we aan zowel protagonisten van de Saamische cultuur als 

radicalen, die van neo-kolonialisme spreken en aansluiting zoeken bij andere onderdrukte 

minderheden op het Noordelijk Halfrond - "de Vierde Wereld" De aanhang voor radicalisme is 

onder Saamen op een enkele uitzondering na betrekkelijk gering geweest 

In 1971 tijdens de Vile Noordse Saamenconferentie in Gallivara (Zweden) brengen Saamen voor 

het eerst als groep hun eigen opvattingen over hoe zij zich zelf zien naar voren 

"we are Lapps and want to he Lapps, neither more nor less than the other nations in the world We 

have our territory, our own language and our own social and cultural structure Throughout time 

we have lived and earned our livelihood here in LapUnd and we have established a culture which 

we want to continue and develop " 

"we are a minority people, divided among many national states and it is difficult for us to influence 

our own position m any way unless the states provide special opportunities for us to do so In order 

that we may survive in the future as a people with a strong, viable culture, it is thus of the utmost 

importance that we receive recognition as an ethnic group and that support and channeb of 

influence be provided in affairs concerning us We want a Lappish democracy We want the 

national powers to recognize our right to this autonomy jointly and uniformly " 

(gedeelten uit de preambule van het Saamische Kuituur Programma 1971 

in Nickul 1977 84-85) 

Bijna tien jaar later, op de Xle Noordse Saamenconferentie in Tromso (1980) bereiken Saamen 

overeenstemming over hun Politiek Programma (Saamelaispoliitinen ohjelma 1980), dat aan 

duidelijkheid niets te wensen overlaat ZIJ eisen hierin voor zich een aantal grondrechten op zoals 

1) erkenning als autochtone bevolking, 

2) wettelijke bescherming van hun traditionele gebieden en natuurlijke hulpbronnen, 

3) wettelijke bescherming van hun traditionele bestaanswijzen en 

4) erkenning van het Saamisch als officiële taal 
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Deze eisen die elk naar de nationale situatie worden vertaald, vinden ondersteuning in de conclusies 

van de juriste Nancy С Weeks in haar paper, dat zij in Manahamn (Finland 1981) presenteerde 

tijdens een internationaal seminar "the small nations of the North in international and constitutional 

law" 

"if the cultural identity of aboriginal peoples is to be protected, then their environmental must abo 

be protected In terms of self-determination, this means that rights to cultural self-determination 

imply rights to land, environmental quality and resource control as well, since these factors 

ultimately determine and define aboriginal cultures " 

(Weeks 1982 71) 

De Saamen beweging richt haar activiteiten in feite op twee fronten te weten politiek (locaal, 

nationaal en internationaal) en juridisch (o a door het claimen van eigendomsrechten) Als etnische 

groep willen zij binnen de nationale samenleving erkend worden en inspraak krijgen in alle zaken die 

hen direct aangaan Zij streven in hun eigen woongebied naar een verandering in de politieke 

machtsverhouding tussen Saamen en hoofdbevolking (Muller-Wille 1979 65) Volgens de Zweedse 

antroploog Svensson (1976 259) is het vraagstuk van de machtsverhouding voor een etnische 

minderheid van wezenlijk belang 

In de Saamische beweging neemt de rendierteelt als "hoeksteen van de Saamencultuur" een 

sleutelpositie in of zoals de Britse antropoloog Ingold het formuleert 

"without reindeerpastoralism, the pool would be simply dry and the Lappish movement would be 

put out of business" 

(Ingold 1976 237) 

De buitengewone betekenis die aan de rendierteelt wordt toegeschreven, heeft jarenlang de interne 

discussie over de minderheidspositie van de Saamen beïnvloed (Hill & Nickul 1969) Deze extra 

aandacht is des te meer opmerkelijk wanneer men weet dat de rendierteelt een betrekkelijk recente 

bestaanswijze in de Saamengeschiedenis is en dat getalsmatig met meer dan 20% van de totale 

Saamenbevolking in de drie Noordse landen haar hoofdbestaan vindt in de rendierteelt 

De exploitatie van het rendier wordt desalniettemin gezien als basis van een onmiskenbaar Saamische 

leefwijze, dat tesamen met voorwerpen uit haar materiele cultuur zoals de Saamische tent, de kleding 

en andere alledaagse gebruiksvoorwerpen, een bijna onuitputtelijke bron vormt voor degenen die op 
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zoek zijn naar etnische symbolen (vergelijk het gebruik van Saamische dracht bij 

rendierteeltmanifestaties). 

Rendiertelende Saamen zijn in de Saamische beweging altijd bijzonder actief geweest. Het zijn vooral 

Noord-Saamen, afkomstig uit rendiertelerskringen in Zweden, die grote invloed uitoefenen op de 

politieke activiteiten van de Saamische beweging (Beach 1981:407; 415). De "harde kern" van de 

Saamische beweging ligt volgens Anderson (1978) in het Noorse Kautokeino, waar bijna de helft van 

de bevolking haar bestaan vindt in de rendierteelt. 

Het valt niet te ontkennen dat rendiertelende Saamen meer dan dit bij andere Saamengroepen het 

geval is, de Saamische beweging hebben gebruikt voor het veiligstellen van hun eigen economische 

belangen. Een goed voorbeeld hiervan vormt in het begin van de jaren tachtig de felle oppositie van 

Saamen (ook gesteund door milieuactivisten uit andere landen) tegen de bouw van een 

waterkrachtcentrale in de Alta-rivier in Finnmark in de periode 1981-1983, die ingrijpende gevolgen 

gehad zou hebben voor de nomadische rendierteelt in de regio (Bjorklund & Brantenberg 1981; 

Paine 1982). 

Begin jaren zeventig wordt een belangrijke stap gezet naar een volwaardige representatie van de 

Saamische politiek in Finland. In november 1973 ondertekent de Finse president het statuut van de 

Saamen Delegatie (Fins: Saamelaisvaltuuskunta; Saamisch: Sámi Parlamenta). 

In het statuut staan de taken van de Saamen delegatie als volgt geformuleerd: 

"de Saamen DeUgatie komt (bij de nationale regering) op voor de rechten van de Saamen en streeft 

naar verbetering van hun sociale, economische en culturele omstandigheden mtddeb eigen 

initiatieven, voorstellen en commentaren aan overheidsinstanties over de volgende beleidsterreinen: 

milieu, mijnbouw, bosbouw, hydro-energte, visserij, rendierteelt en onderwijs" 

(Saamelaisvaltuuskunta 1973 par. 2) 

De Saamen Delegatie heeft naar de Finse regering toe uitsluitend een adviserende functie. (Muller-

Wille 1979:64). 

Nog in hetzelfde jaar vinden er verkiezingen plaats voor de Saamen Delegatie. Stemgerechtigden zijn 

personen, die voldoen aan de criteria die eerder (in 1962) zijn gebruikt bij de eerste volkstelling 

onder Saamen (Nickul 1968). Taal en afstamming zijn de voornaamste criteria. 

De hoge opkomst bij de eerste verkiezingen was voor velen een verrassing (72 % van de 2649 

Saamische stemgerechtigden). 

De 20 leden van de Saamen Delegatie worden gekozen voor een zittingsperiode van vier jaar. 

Statutair is vastgelegd dat uit ieder van de vier noordelijke gemeenten (Enontekió, Inari, Utsjoki en 
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Sodankyla (Vuotso) tenminste twee leden in de Saamcn Delegatie zitting nemen De Saamen uit 

Enontekio worden al vele zittingsperioden achtereen vertegenwoordigd door een rendierteler en éen 

leraar (afkomstig uit een rendiertelers familie) 

Sinds haar installatie heeft de Saamen Delegatie zich hoofdzakelijk beziggehouden met advisering 

naar overheden (gemeenten, provincie en ministeries) toe De vier werkgroepen (wetgeving, 

economie en milieu, taal en cultuur, sociale zaken en gezondheidzorg) binnen de Saamen Delegatie 

hebben in de loop der jaren tal van belangrijke voorstellen voor wetsontwerpen en wetswijzigingen 

genomen inzake o a de rendierteeltwetgeving, taalwet, wilderniswet en onder-wijswet 

De Saamen Delegatie is ook vertegenwoordigd in diverse provinciale, nationale en Noordse 

organisaties en commissies onder andere in de Saamen Raad en het Saameninstituut Dit netwerk 

van externe contacten heeft haar in staat gesteld op nationaal en regionaal niveau een redelijke mate 

van invloed uit te oefenen op bepaalde beleidszaken voorzover die betrekking hebben op het 

woongebied van de Saamen O p locaal niveau is de invloed van de Saamen Delegatie beperkt 

(Ingold 1976 242-244) 

Pas veel later hebben naar het Finse voorbeeld, ook Saamen in de andere twee Noordse landen 

(Noorwegen 1989, Zweden 1993) een soortgelijk vertegenwoordigend nationaal orgaan 

Midden 1995 is in Finland een wet van kracht geworden die aan Saamen zelfbeschikkingsrecht geeft 

op gebied van hun taal en kuituur (Lalu Saamelaiskarajista, nr 974) Dit recht wordt uitgeoefend 

door een gekozen vertegenwoordiging (Fins Saamelaiskarajat, Saamisch Samidikki) van 21 leden 

Deze nieuwe Saamen Vertegenwoordiging treedt in de plaats van de vroegere Saamen Delegatie 

Haar bevoegdheden zijn uitgebreider dan die van de Saamen Delegatie O p grond van deze wet (art 

9) zijn overheden verplicht in onderhandeling te treden met de nieuwe Saamen Vertegenwoordiging 

ingeval het zaken betreft die direct of indirect de positie van Saamen als autochtone bevolking en het 

woongebied van de Saamen aangaan 

Enontekio 

Tot de jaren zeventig bestonden er tussen Saamen en Finnen in het onderzoeksgebied en daarbuiten 

betrekkelijk goede wederzijdse betrekkingen Sinds de Saamen meer naar buiten treden als etnische 

groep zijn deze relaties ingrijpend veranderd in toenemende mate spreken beide bevolkingsgroepen 

over elkaar in etnische stereotypen De woorden "lappalaiset en "lantalaiset" krijgen in de dagelijkse 

communicatie meer en meer een negatieve inhoud Met name in conflictsituaties wordt de etniciteit 

van de ander herhaaldelijk benadrukt (tijdens de hoogtijdagen van de hooischaden werd nauwelijks 

in termen verwijzend naar etnische identiteit, gesproken) Vergelijkbare veranderingen zien we ook 
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elders in Lapland zoals die tussen de Saamische rendiertelers en de sedentaire bevolking aan de 

Noorse kust 

"the relations in question were once of a harmonious kind and part of a Urger social pattern, but at 

the present time they are chaotic and conflict-loaded " 

(Eidheim 1971 25) 

Zonder hierover in details te treden, zijn voor deze ontwikkeling naar mijn mening een aantal 

redenen aan te geven, die met name bij de hoofdbevolking nogal wat frustratie en misschien ook 

afgunst teweeg gebracht hebben t w 

a) Saamen treden nu als etnische groep veel meer naar buiten zowel op nationaal als op locaal niveau 

en eisen erkenning van hun traditionele rechten op land en water en wettelijke bescherming van 

hun natuurgebonden bestaanswijze, 

b) De Finse overheid geeft de laatste decennia grotere aandacht aan de gemeenschappelijke belangen 

van de Saamen, wat blijkt uit o a de instelling van de Saamen Delegatie en later de Saamen 

Vertegenwoordiging, de opstelling van een tweetal Staatsrapporten over Saamen zaken, 

stimulering van het onderwijs in de Saamische taal, bescherming van de Saamische taal en de 

instelling van zelfbestuur betreffende de Saamische taal en cultuur, 

c) De expansieve groei van de rendierteelt in de jaren zeventig en begin jaren tachtig en de ruime 

financiële overheidssteun aan professionele rendiertelers teneinde hun woon- en 

werkomstandigheden te verbeteren; 

d) De marginale gemeenschappen in de Noordelijke periferie worden midden jaren zeventig, meer 

dan elders in Finland, geconfronteerd met een economische crisis die gepaard gaat met sluiting 

van landbouw/veeteeltbedrijven, migratie en hoge werkloosheid (Siuruainen 1976) 

Tijdens mijn veldonderzoek in Enontekio en mijn later verblijf in Finland heb ik verschillende 

momenten meegemaakt tijdens welke de onderlinge relaties tussen Saamen en Finnen ernstig 

verstoord raakten Ik noem er hiervan enkele 

In het midden van de jaren zeventig treft de Finse overheid voorbereidingen voor een wetsvoorstel 

inzake de kadastrering van watergebieden in de drie noordelijke gemeenten van Fins Lapland, dat 

tevens een regeling inhoudt voor de verdeling van visrechten De Saamen verzetten zich op 

vreedzame wijze tegen het wetsvoorstel omdat zij vinden dat volstrekt geen rekening wordt 

gehouden met hun historische rechten op land en water in het woongebied (Sarmela 1977 96-99) 

Tezelfdertijd verschijnen er rechtshistorische publicaties van de Saamen Delegatie en het 

Saameninstituut, die een helder en gedetailleerd inzicht geven in de feitelijke rechtspositie van de 
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Saamen De locale Finse bewoners tonen zich hevig geïrriteerd over deze discussies, die openlijk in 

alle media worden gevoerd Uitendehjk beslist het Finse parlement het ontwerp- wetsvoorstel 

voorlopig te laten rusten 

Bijna tezelfdertijd (1975-1976) geven voorstellen voor een nieuwe rendierteeltwet opnieuw 

aanleiding tot soms felle en verhitte debatten in de media, maar ook bij openbare lokale 

bijeenkomsten Voor de Saamen zijn de voorstellen van de Staatscommissie onaanvaardbaar In een 

uitvoerig commentaar van de Saamen Delegatie wordt gepleit voor het verlenen van het alleenrecht 

aan Saamen voor wat betreft de uitoefening van de rendierteelt Bovendien stelt de Saamen Delegatie 

een andere organisatorische opzet voor van de rendierteelt in het woongebied van de Saamen 

(uitgaande van de bevoegdheden van de traditionele Saamische sii'da ') Bij de Finse rendiertelers in 

Enontekio en ook elders in Fins Lapland roepen deze voorstellen veel verzet op De Finse 

rendiertelers voelen zich door deze voorstellen bedreigd in hun bestaan Als gevolg van de fel 

gevoerde polemiek besluit het Finse parlement om de voorbereiding voor een nieuwe rendierteeltwet 

voorlopig aan te houden Vijftien jaar later in 1990 wordt na jarenlange discussies alsnog een nieuwe 

rendierteeltwet aangenomen 

Aan het eind van de jaren tachtig stelt de Dienst Landinrichting van de provincie Lapland (Lapin 

Seutukaavaliitto) op initiatief van het Finse Ministerie van Milieu een bestemmingsplan op voor de 

gemeente Enontekio Eén van de uitgangspunten bij haar werkzaamheden is het veiligstellen van 

bepaalde gebieden om redenen van bescherming en ontwikkeling van de Saamische cultuur en de 

Saamische rendierteelt In dat kader stelt de Dienst in de gemeente bepaalde beschermde gebieden 

voor Na een van de eerste hearings in het ketkdorp Hetta ontstaat bij een deel van de (Finse) 

bevolking grote onrust Als landeigenaren en beoefenaren van andere natuurgebonden 

bestaansactiviteiten zoals visserij, jacht en bessen plukken voelen zij zich door het ontwerp-

bestemmingsplan ernstig tekort gedaan Zij vrezen dat hun oude gebruiksrechten bij aanvaarding 

van het bestemmingsplan terzijde zullen worden geschoven ten gunste van die van de Saamen Naar 

de Saamenbevolking toe worden ernstige bedreigingen geuit Finse bewoners organiseren 

protestbijeenkomsten, zetten een handtekeningenactie op en delen pamfletten uit die aan 

duidelijkheid over hoe men over elkaar denkt, niets te wensen overlaten 

In ingezonden stukken in de lokale pers worden termen als racisme en discriminatie frequent 

gehanteerd 

Van Finse zijde probeert men het belang van de Saamische cultuur en de betekenis van hun 

natuurgebonden bestaanswijze te bagatalliseren Het regionale dagblad Lapin Kansa omschrijft de 

situatie in Enontekio als volgt 
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"Over de rechten van de Saamen is in de gemeente Enontekw volledige oorlog uitgebroken De Finse 

meerderheidsbevolking neemt met afschuw kennis van de voorstellen, die voor de Saamen grote 

voordelen inhouden 

(bpinKansa 12 10 1989) 
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Het resultaat van het conflict is dat de voorstellen met verder worden uitgewerkt Een aantal jaren 

later vinden we de voorstellen omtrent beschermde gebieden geincorpereerd in plannen van het 

Ministerie van Milieu om natuurparken in te stellen (Komiteanmietinto 1988 39) Deze plannen 

echter geven bij de locale Finse bevolking nauwelijks aanleiding tot verzet Ondanks deze 

gelijkgezindheid is evenwel van implementatie van de voorstellen ook nog altijd niets gebleken 

Een recent geval van onrust onder de Finse locale bevolking in het woongebied van de Saamen en 

met name in Enontekio is de invoering van de wet die Saamen het zelfbeschikkingsrecht geeft op 

gebied van de Saamische taal en cultuur Finse bewoners vrezen dat dit weleens de eerste stap zou 

kunnen zijn naar overheersing door Saamen van hun woongebied (Saarikoski 1995 8) Bovendien 

biedt de ruim geformuleerde definitie van het begrip "Saame" in deze wet voor beide groepen 

voldoende aanleiding tot een publieke discussie in de media over de vraag wie nu eigenlijk als 

etnische Saame kan worden beschouwd (Sammallahti 1996) 

Bovenstaande conflicten en discussies zijn onmiskenbaar van invloed geweest op de onderlinge 

relaties tussen rendiertelende Saamen en Finnen in Enontekio Hoewel zij ook relevant zijn voor de 

ontwikkeling en toekomst van de rendierteelt, vermijden de beide rendierteeltdistncten bewust deze 

kwesties in hun halfjaarlijkse vergadering aan de orde te stellen Daarin is men totnutoe met succes 

geslaagd 

Johtti SápmelaC at 

In 1969 nemen enkele locale Saamen in Enontekio het initiatief tot de oprichting van een eigen 

vereniging Johtti Sapmelai at (letterlijk betekent deze naam migrerende Saamen) Onder de 

initiatiefnemers bevinden zich naast enkele professionele rendiertelers vooral academisch opgeleide 

personen afkomstig uit rendiertelersfamhes De vereniging behartigt niet alleen de belangen van 

rendiertelende Saamen in het onderzoeksgebied zoals de naam van de vereniging zou doen 

vermoeden, maar houdt zich ook actief bezig met algemene vraagstukken op het gebied van 

onderwijs, cultuur, rechtspositie en communicatie (locale radio- en TV-werk) Tijdens mijn 

veldonderzoek richtte Johtti SapmelaC at zich vooral op onderzoek naar de traditionele rechten van 

de Saamen 

volgens art 3 van de wet Saamen Vertegenwoordiging (Fins Laki Saamelaiskarajaksi) wotdt met Saame bedoeld een 

petsoon die zich als Saame beschouwt vooropgesteld dat 1) de persoon zelf of minstens een van de ouders of grootouders 

de Saamische taal als eerste taal heeft geleerd of 2) nakomeling is van een als berg bos of vissersaame ingeschreven 

persoon of 3) dat minstens een van de ouders stemgerechtigd is voor de verkiezing van de Saamen Delegatie of Saamen 

Vertegenwoordigi ng 

286 



De vereniging telt ongeveer 150 leden. Met Saamenverenigingen in de omringende landen 

onderhoudt Johtti Sápmelad at goede contacten. In samenwerking met de Saamische vereniging in 

het Zweedse Karesuando - Garasawuna Sámisaervi - organiseerde de vereniging in het verleden 

verschillende internationale werkkampen. Gezamelijk gaven zij het Saamischtalig periodiek 

"Vuovjos" uit. Deze publicatie is een aantal jaren geleden gestaakt. 

Jaarlijks organiseert de vereniging in het voorjaar het traditionele Mariafeest in het kerkdorp Hetta. 

Dit feest, waarvoor men uit wijde omgeving afreist, geniet bij alle Saamen in de regio (ook in 

Noorwegen en Zweden) grote bekendheid. 

Aan het eind van de jaren zeventig is Johtti Sápmela6 at begonnen met de bouw van een eigen 

museum over de nomadische rendierteelt, aan de rand van het kerkdorp Hetta. 

Uit ontevredenheid over de wijze waarop de belangen van Saamen op gemeentelijk niveau tot dan 

toe werden behartigd, komt in 1972 de vereniging Johtti SápmelaC at zelf met een lijst uit bij de 

gemeenteraadsverkiezingen. Men slaagt erin één kandidaat verkozen te krijgen. Sinds 1976 heeft de 

vereniging twee afgevaardigden (beiden zijn rendiertelers) in de gemeenteraad, die uit 21 leden 

bestaat. 

Vanaf de instelling van de Saamen Delegatie waren steeds twee leden van de vereniging hierin 

vertegenwoordigd. In de nieuw gekozen (1995) Saamen Vertegenwoordiging hebben drie Saamen 

uit Enontekió zitting. 

De locale Saamenvereniging Johtti Sápmelac at met haar 150 leden fungeert als belangrijkste 

spreekbuis van de rendiertelende Saamen in Enontekió, op locaal en nationaal niveau. 
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HOOFDSTUK 12 DE RENDIERTEELT TEGENWOORDIG 

ALGEMEEN 

"The nature of retndeerherdtng has changed It has lost its importance as a life style reindeerherding 

as pure nomadism has disappeared almost completely and today meat production is the most 

important aspect of the practice" 

(Asp, Rantanen en Munter 1980 43) 

De moderne rendierteelt laat zich het beste omschrijven als een bedrijfstak die zich uitsluitend 

toelegt op de productie van rendiervlees volgens markteconomische principes en met gebruikmaking 

van moderne technische hulpmiddelen en wetenschappelijke inzichten (Ingold 1980, Helle 1978 8, 

Pennanen 1984.171, Helle 1985 345-59) Maximalisering van de vleesproductie tegen zo laag 

mogelijke produktiekosten en zonder aantasting van de draagkracht van het weidegebied vormt de 

doelstelling van de huidige rendierteelt De jaarlijkse rendierteeltproductie schommelt tussen de 3 0 -

3 5 miljoen kg rendiervlees, 130 000 - 140 000 rendierhuiden en ongeveer 100 ton rendierhorens 

(Poromies 1994 6) De hoogste rendiervleesproductie omgerekend per km2 vinden we in de 

rendierteeltdistricten gelegen in het woongebied van de Saamen (Kojola, Helle en Aikio 1991 18-

21) 

De consumptie van rendiervlees (ongeveer 1% van de nationale vleesproduktie) vindt voor het 

allergrootste deel plaats binnen het rendierteeltgebied en in het zuiden van Finland, waar het als 

exotisch en "schoon" vleesprodukt wordt aangeboden (zie tabel ) De jaarlijkse export bedraagt 

totnutoe ongeveer 100 000 kg 

In een periode van bijna vijfentwintig jaar (1972 - 1996) is de omvang van het totale 

rendierenbestand (Fins eloporot) in Finland verdubbeld (in het rendierteeltjaar 1995/96 bestond 

het totale rendierenbestand inclusief rendierkalveren uit 212 851 rendieren) en is het aantal geslachte 

rendieren bijna vervijfvoudigd (in 1995/96 120 702 rendieren inclusief rendierkalveren) 

Redelijk gunstige weersomstandigheden, de verstrekking van aanvullende voeding, wijziging in de 

samenstelling van de rendierkudde en massale vaccinatie hebben ertoe bijgedragen dat er meer 

rendieren op de weidegronden worden gehouden en de vleesproductie derhalve kon toenemen 

Met deze voorspoedige ontwikkeling komen echter ook de grenzen van de draagkracht van de 

weidegronden in zicht 

Vergeleken met andere rendierteeltdistricten zijn de officiële rendiercijfers voor het 

onderzoeksgebied veel minder spectaculair als gevolg van een aantal slechte nawinters in het begin 
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van de negentiger jaren. In het rendierteeltjaar 1988/89 bereikte het rendierbestand in Enontekiö 

een recordomvang van 27.096 rendieren inclusief rendierkalveren (Poromies 1990:14-15). 

51. Kaart waarin aangegeven de productie van rendiervlees en van ander vlees, verdeeld over 

drie verschillende zones in het Finse rendierteeltgebied in begin jaren tachtig 

Voor het onderzoeksgebied Enontekió bedroeg in het rendierteeltjaar 1995/1996 het 

rendierenbestand 17.057 rendieren (inclusief rendierkalveren) en werden er in datzelfde jaar 3202 

rendieren geslacht (Poromies 1997:18-19). 
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52. Overzicht van officiële rendiercijfers van de rendierteeltdistricten Kasivarsi en Nakkala in 

de rendierteeltjaren 1977/78, 1985/86 en 1995/96 

jr/ rendier- aant 

teeltdistr rendier-

bezitters 

aant 1 j г aant 

oude geslachte 

rendieren ljr oude 

(lukuporot) rendieren 

a a n t in aant 

leven geslachte 

gebleven rendier-

ren-

dierkalveren kalveren 

1977/78 

Nakkala 

Kasivarsi 

1985/86 

Nakkala 

Kasivarsi 

1995/96 

Nakkala 

Kasivarsi 

150 

137 

181 

153 

169 

151 

7637 

6871 

11528 

11618 

8047 

6748 

1758 

800 

2569 

1540 

2028 

1244 

3023 

3485 

2568 

5940 

1957 

2556 

690 

287 

1092 

469 

717 

364 

vleesprod 

in kg 

82 140 kg 

131 810 kg 

101 408 kg 

bron Poromies 1979 2 12-13, 1987 2 14 15. 1996 2 16-17 

Kojolae а 1994 1 10 

In tegenstelling tot de traditionele rendierteelt, die een goede weerspiegeling was van wat het locale 

ecosysteem aan mogelijkheden en beperkingen bood, is de moderne rendierteelt daarentegen in 

toenemende mate afhankelijk van externe omstandigheden zoals externe energiebronnen, 

marktontwikkelingen en politieke besluitvorming over het gebruik van het natuurlijk milieu 

(Penrose 1981) Poggie and Lynch (1974) duiden deze ontwikkeling aan als een proces van de 

locahsering Het natuurgebonden bestaan van de huidige rendierteler is daardoor ook veel 

conjunctuurgevoeliger zoals bijvoorbeeld bleek bij de radio-actieve besmetting als gevolg van het 

Tshernobyl ongeluk in april 1986 

De aansluiting van Finland bij de Europese Unie in 1995 heeft voor de rendierteelt ingrijpende 

gevolgen De Europese markt lijkt goede perspectieven te bieden voor de export van rendiervlees, 

berekend naar gemiddeld slachtgewicht van 26 kg resp 16 kg (lcalveren) 
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maar daarvoor zijn nieuwe investeringen in met name exportslachterijen noodzakelijk Bovendien 

worden aanpassingen verlangd van bestaande wetgeving en regelingen aan vigerende EU-

voorschriften en - kwaliteitsstandaarden (Uronen 1995 24-25) 

De betrokkenheid van de Finse overheid bij de organisatie en regulering van de rendierteelt is de 

laatste decennia sterk toegenomen met name op het gebied van wetgeving, belastingheffing, 

subsidieregelingen, schadeloosstellingen, sociale voorzieningen en huisvesting ten behoeve van de 

individuele rendierteler Enerzijds heeft deze interventie van de overheid er toe bijgedragen dat de 

materiele levensomstandigheden van de rendierteler sterk zijn verbeterd, anderzijds heeft de 

rendierteelt als natuurgebonden bestaansbron steeds meer het karakter gekregen van een door de 

centrale overheid sterk gereguleerde economische activiteit, mede geïnspireerd vanuit ervaringen in 

de agrarische sector 

Ook het rendierteeltwerk heeft de laatste decennia ingrijpende veranderingen ondergaan (Lenstra 

1975) Zo is de mobiliteit van de rendierteler aanmerkelijk verhoogd Naast traditionele technieken 

(hond, lasso, trekrendier) gebruiken de rendiertelers moderne technische hulpmiddelen zoals 

sneeuwscooters, terreinmotoren, drie -of vierwielige terreinvoertuigen en walkie-talkies Deze 

verworvenheden van de moderne technologie zijn in het rendierteeltwerk volledig ingeburgerd Bij 

de opsporing van rendieren maakt men bovendien steeds meer gebruik van éénmotonge vliegtuigjes 

en/of helicopters 

De bouw van omheiningen, het niet langer melken van rendieren en het gebruik van deze technische 

hulpmiddelen hebben het rendierteeltwerk belangrijk verlicht Het hoeden van de rendieren is in 

vergelijking met de traditionele nomadische rendierteelt op het eerste gezicht veel extensiever en 

minder tijdrovend (in bijlage II is een chronologisch overzicht gemaakt van de 

rendierteeltwerkzaamheden tijdens de periode van het veldonderzoek) De intensieve en 

beschermende omgang tussen rendierteler en rendier in nauwe relatie met de omringende natuurlijke 

omgeving is tegenwoordig veel losser dan voorheen De Britse antropoloog Ingold (1980 253) 

omschreef in 1980 zelfs deze relatie als " one of a predatory kind" 

In de afgelopen drie decennia heeft de rendierteelt in toenemende mate te maken met andere 

vormen van gebiedsbenutting zoals toerisme, opwekking hydro-energie, bosbouw en mijnbouw 

Niet langer vormen weidegronden alleen een bestaansbron voor rendiertelers (Kauhanen 1980) 

Deze verhoogde exploitatiedruk alsmede ingrepen van technologische en andere aard (о a 

grensoverschrijdende luchtvervuiling) houden een ernstige bedreiging van het natuurlijk milieu 

zowel als van de natuurgebonden rendierteelt in, meestal niet zozeer door het ruimtebeslag, hoewel 
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dat in bepaalde gevallen aanzienlijk kan zijn, als wel door andere directe en indirecte gevolgen (Aikio 

1978, Lenstra 1978, Beach 1981-238, Luostarinen 1982) 

Het weg- en treinverkeer in het rendierteeltgebied op zijn beurt eisen jaarlijks duizenden slachtoffers 

onder rendieren In 1994-1995 werden 4238 rendieren in het verkeer gedood (Poromies 1996 9) 

Hoewel de belangen van de rendierteelt en die van de Saamische rendierteelt in het bijzonder, 

langzamerhand van overheidszijde meer erkenning hebben gekregen, zijn "conflicts of interest" over 

de benutting van het weidegebied niet altijd uit te sluiten (Back ea 1992 91 , Lantbruksstyrelsen 

1976) Van belangentegenstelling kan ook gesproken worden tussen vertegenwoordigers van de 

nationale milieubeweging en rendiertelers als het gaat om de bescherming van en de jacht op 

roofdieren (Havu 1994-31-33, Paine 1994 153, Beach 1992) Als gevolg van een sterke uitbreiding 

van het wildbestand vallen jaarlijks zo'n 2100 rendieren ten prooi aan roofdieren (Poromies 1996 

9) 

Concluderend mogen we vaststellen dat de huidige rendierteelt zich heeft ontwikkeld van een 

zelfvoorzienende natuurgebonden productie- en leefwijze tot een marktgerichte vleesproducerende 

bedrijfstak Het beroep van rendierteler is nu een volwaardige professie Voor de rendiertelende 

Saame maakt het rendier nog altijd een belangrijk onderdeel uit van zijn alledaagse leven Ondanks 

alle veranderingen die zich vanaf eind jaren zestig hebben voorgedaan is de Saamische rendierteelt 

een leefwijze gebleven met een ver doorgevoerde mate van professionaliteit (Ruotsala 1989) 

In de navolgende paragrafen zal op een aantal aspecten (rendierteeltbeleid en praktijk, technische 

hulpmiddelen, huisvesting en rendierteeltwerk) van de huidige rendierteelt en in het bizonder op die 

in het onderzoeksgebied worden ingegaan 

RENDIERTEELTBELEID EN PRAKTIJK 

In begin van de jaren zestig komt in de rendierteelt het accent ten nutte van een optimale 

rendiervleesproduktie te liggen Het veelzijdig gebruik van het rendier, dat zo kenmerkend is voor de 

traditionele Saamische rendierteelt, neemt daarmee sterk af Rendiermelk en -kaas worden sinds 

lange tijd niet meer geproduceerd, terwijl de betekenis van rendiergeweien en -huiden in de 

rendierteelteconomie tegenwoordig betrekkelijk gering is Sinds kort krijgt de productie van 

rendierhuiden als basismateriaal voor de leerindustrie wel meer aandacht (Mantysalo 1995 31-32, 

Korpiharju & Nieminen 1995 8-9) 

Na de opmerkelijke groei van het rendierenbestand, die zich nog tot begin 1990 voortzette, lijken 

echter de grenzen van een verantwoorde exploitatie in zicht te komen De kalversterfte, die enige 
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jaren geleden optrad en de achteruitgang van de gesteldheid van de weidegronden zijn volgens de 

Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten hiervan de eerste voortekenen. 

In het het rendierteeltjaar 1990-1991 werd in 80% van alle rendierteeltdistricten volgens de toen 

geldende opvatting van de overheid het door haar vastgestelde maximaal toegestane aantal rendieren 

overschreden. De rendierdichtheid lag in deze rendierteeltdistricten dus hoger dan de door de 

overheid aangegeven draagkracht van de weiden. In september 1992 leidde deze overschrijding tot 

berispingen van het Provinciaal Bestuur van Lapland aan 22 rendierteeltdistricten en werd er zelfs 

gedreigd met juridische stappen. De beide rendierteeltdistricten Nákkalá en Kasivarsi overschreden 

in deze periode met hun rendierbezit deze maximumnorm niet. 

De vaststelling van de draagkracht van weidegronden blijft voor alle betrokken partijen overigens een 

erg discutabele zaak, zolang er geen systematische inventarisatie van de weidegronden in nauw 

overleg met de rendiertelers heeft plaatsgevonden (met deze inventarisatie is inmiddels onder druk 

van EU - bepalingen inzake steunverlening een begin gemaakt). 

Bij een dergelijke inventarisatie (er wordt gebruik gemaakt van satellietbeelden) is het m. i. van 

belang dat gewaarschuwd wordt voor de nogal kwantitatieve en gangbare voorstelling van zaken als 

zouden weidegronden slechts een begrensde ruimte vormen, die reduceerbaar is tot een aantal 

statistische meetpunten: hectares / kg voeding / aantal rendieren / periode (zie ook Beach e. a. 1991). 

Volgens de Noorse sociaal wetenschapper Bjòrklund (1990:79), die zich heeft georiënteerd in de 

situatie in het Noorse Finnmark, worden de risico's voor overbeweiding door bestuurders en 

biologen sterk overdreven. Voor hen heeft het begrip draagkracht uitsluitend te maken met de relatie 

weiden - dieren, aldus Björklund . Voor rendiertelers ligt dat anders: 

"For the biologist this concept - carrying capacity - is a question of the relarìonship between animals 

and pasture. For the pastoralists, however, this concept puts them in the middle of this relation. For 

them, the carrying capacity of the given pasture is a reflection of their capacity to mediate the 

relation between herd and pasture" 

(Bjorklund 1990:80) 

Operationeel betekent dit dat veel zal afhangen van de professionele kennis van de individuele 

rendierteler - "the pastoralist's knowledge of animal behaviour in relation to climate and pasture and 

the ability to control the reindeer and the pasture in correspondence with this knowledge" 

(Bjorklund 1990:80) - maar ook van de mogelijkheden om zelfstandig beslissingen te nemen. 

Volgens de huidige rendierteeltwet (Poronhoitolaki 1990, art. 21) zíjn aan het aantal toegestane 

rendieren per rendierteeltdistrict en per rendierbezitter bepaalde limieten verbonden, die door de 
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overheid worden vastgesteld op basis van de draagkracht van de winterweiden. De wet laat hier dus 

duidelijk geen ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van de individuele rendierteler of het 

rendierteeltdistrict om de risico's of gevolgen van overbeweiding te dragen (Joona 1993:4-6). 

Voor het onderzoeksgebied Enontekiö heeft het Ministerie van Land- en Bosbouw het maximaal 

toegestane aantal levende éénjarige en oudere rendieren (Fins: eloporot) voor een periode van tien 

jaar vastgesteld op 21.000 rendieren (Maa- ja Metsatalousminisrerio 1997) met als verdeling: 

Nakkala 9.000 rendieren en Kasivarsi 12.000 rendieren. Volgens hetzelfde besluit mag een 

individuele rendiereigenaar maximaal 500 (Kasivarsi) resp. 350 rendieren (Nákkala) bezitten. 

Gegeven deze omstandigheden zoals het wettelijk vastgelegd areaal, de draagkracht van de 

weidegronden en het door de overheid vastgestelde maximaal toegestane aantal rendieren tracht de 

Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten de laatste jaren de intensivering van de 

rendierteeltproduktie te bevorderen door de navolgende aanbevelingen en activiteiten: 

a. rationeel weidegebruik 

b. optimale samenstelling van de rendierkudde naar leeftijd en geslacht 

с slachten van rendierkalveren /vervroeging van slachtseizoen / bouw van exportslachterijen 

d. aanvullende voeding / 

e. scholing en cursussen/ onderzoek 

9. Voorjaaxsnederzetting van één van de wintergroepen van de rendiertelersgroep 

Kaijukka. mei 1977 
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In haar beleidsplan voor de periode 1995-1999 zet de Centrale Organisatie van 

Rendierteeltdistricten haar strategie van verdere rationalisering van de rendierteelt enthousiast voort: 

"verhoging van de rendierproductie door verbetering van de veredelingsgraad en door optimaal 

gebruik te maken van het rendier. " 

(Paliskuntain Yhdistys porotalousohjelma vuosiksi 1995-1999) 

Uitgegaan wordt van een rendierenbestand van 215.000 rendieren . 

Bovendien streeft men ernaar om het aantal rendiereigenaren alsmede fulltime - en parttime 

rendiertelers met ruim 10 procent terug te brengen middels vut-regelingen. Het individuele 

rendierbezit in Finland is betrekkelijk klein (dit geldt vooral in de zuidelijke rendierteeltdistricten 

waar de rendierteelt hoofdzakelijk wordt beoefend als nevenbestaansactiviteit). Verder is opvallend 

dat een groot deel van de rendiereigenaren bestaat uit vaak oudere, niet actieve personen. De 

categorie rendiereigenaren van boven 55 jaar bezit ca. 30% van het totale rendierbezit (Filppa 

1994:3:40-42). 

Daarnaast richt de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten zich op de mogelijkheden die de 

aansluiting van Finland bij de Europese Unie biedt en is zij druk bezig met de implementatie van de 

verschillende EU-directieven. Zo ontvangen rendiertelers met meer dan 25 rendieren met ingang 

van augustus 1995 individuele EU-steun en worden bestaande veldslachtenjen aangepast. Er worden 

met het oog op mogelijkheden voor export verspreid over het rendierteeltgebied modern uitgeruste 

exportslachterijen gebouwd. Voor deze laatstgenoemde investeringen stelt de EU subsidies 

beschikbaar. 

Hieronder zal ik een toelichting geven bij verschillende onderdelen van het officiële 

rendierteeltbeleid en de practische uitvoering hiervan in het onderzoeksgebied. 

ad a) Rationeel weidegebruik 

Op verschillende momenten in de jaarcyclus van het rendier vindt een wisseling in gebruik van 

biotopen plaats. Hieraan liggen met name biologische en fysiologische eigenschappen van het 

rendier ten grondslag. Bovendien vragen de voedingsgewoonten van het rendier eveneens een 

verscheidenheid aan weiden gedurende de verschillende jaarseizoenen. 

Op grond van dit rendiergedrag en geconfronteerd met de begrensde omvang en wisselende conditie 

van de weidegronden alsmede de veranderende groeieigenschappen van onder andere rendiermos, is 

de rendierteler in feite gedwongen een weidestrategie toe te passen. 

Zo'n weidestrategie is erop gericht om een optimaal en selectief gebruik van de weiden te maken en 

een evenwicht te bereiken tussen de draagkracht van de weiden en de dichtheid van de 

rendierpopulatie. 
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Gebrek aan evenwicht tussen beide laatste factoten heeft onvermijdelijk verslechtering van de weiden 

en vermindering van het beschikbare voedsel tot gevolg en kan soms verstrekkende directe en 

indirecte consequenties inhouden voor de locale rendierteelt zoals desoriëntatie van en verminderde 

sociale samenhang binnen de rendierkudde, sterfte door honger, lager slachtgewicht en daling van 

het kalverpercentage (Nieminen 1987 6 30-42) 

De Zweedse antropoloog Hjort benadrukt op grond van zijn bevindingen in het Zweedse SAREC 

onderzoeksproject "pastorahsm, society and ecology", de grote betekenis van de wijze van 

weidegebruik in relatie tot de draagkracht van de weiden 

"the way in which an area is grazed may be more important than by how many animals " 

(Hjort 1982 10 16) 

Het is juist deze stelling van Hjort die ook rendiertelende Saamen naar voren brengen wanneer ter 

discussie staat de draagkracht van hun weidegronden en de daaraan gekoppelde vaststelling van het 

maximaal toegestane aantal rendieren 

Illustratief voor het belang van het gebruik van de verschillende weiden en de toepassing van een 

soort weiderotatieschema zijn m l uitspraken van twee ervaren rendiertelende Saamen 

"Actief hoeden is juist erg belangrijk wanneer men beoogt de weiden doelmatig te gebruiken Met 

actief hoeden is de rendterteler in staat om de rendierkudde ook kwalitatiefskchte weiden te Uten 

begrazen zodat andere weiden (vooral wtnterweiden) kunnen worden gespaard Actief hoeden en de 

toepassing van een weiderotatieschema vormen uiteindelijk veilige voorwaarden voor een succesvolle 

uitoefening van de rendierteelt Rotatie in het gebruik van de weiden gaat uit van 

rendterecologische behoeften en etsen in de verschillende jaarseizoenen, maar ook andere doeleinden 

kunnen bij een weidestrategie meespelen zoah de inachtneming van een herstelperiode van de 

weiden 

(JouniLabba 1977 78) 

' Om het beste gebruik te maken van de weidegronden is het noodzakelijk de alternatieven in het 

terrein in gedachten te hebben en tegen elkaar uit te wisselen (-) Beschikt men over meerdere 

weidetypen dwz alternatieven die in verschillende situaties kunnen worden gebruikt, dan kan de 

rendierteelt voor een Ungere periode worden gegarandeerd " 

(Mikkel Nils Sara 1986 64-65) 
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De uitvoering van een weidestrategie vereist echter dat de rendierkudde min of meer continu in de 

gaten gehouden en verplaatst wordt in geval dit om rendierecologische redenen wenselijk of zelfs 

noodzakelijk is. Met actief hoeden bereikt de rendierteler dat zijn rendieren zich op den duur een 

bepaald weidegedrag eigen maken en als gevolg daarvan op weidegronden verblijven waar de 

rendierkudde geheel binnen zijn natuurlijke omgeving lijkt te zijn ingepast. Op deze wijze heeft de 

rendierteler ook de mogelijkheid erop toe te zien dat de weiden in gelijke mate worden begraasd. 

Het hoeft hier geen nader betoog dat deze vorm van rendierteeltuitoefening een grondige en actuele 

kennis van de ecologie van het rendier en zijn natuurlijke omgeving veronderstelt. 

Zowel actief hoeden als de toepassing van een weiderotatieschema is vanouds kenmerkend voor de 

Saamische rendierteelt. Dit in tegenstelling tot het zuiden en midden van het Finse 

rendierteeltgebied waar het merendeel van de rendieren graast zonder permanent toezicht en waar 

het in vele rendierteeltdistncten aan een duidelijke weidestrategie ontbreekt. 

Ook in Rusland, waar de rendierteelt in de toendrazone grote gelijkenis vertoont met de traditionele 

Saamische rendierteelt past men door actief en continu hoeden consequent een weiderotatiesysteem 

toe (Andrejev 1977:142-144). 

De Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten is feitelijk pas eind jaren tachtig aandacht gaan 

geven aan de toepassing van een weidestrategie (onder druk van de toegenomen aantallen rendieren 

en verslechtering van de conditie van sommige weidegronden), niettegenstaande het feit dat in 

Saamische rendiertelerskringen en door biologen herhaaldelijk en veel eerder is gewezen op de 

betekenis en de goede ervaringen van een weidestrategie (Ahti 1973:12-13; Kárenlampi 1973:19; 

Kurkela 1978:27; Autto 1987: 52). 

Opmerkelijk is in dit verband dat in de huidige rendierteeltwet over verantwoord weidegebruik niets 

wordt gezegd. 

In Enontekio, waar de verantwoordelijkheid voor de zorg van de weiden in de praktijk berust bij de 

verschillende rendiertelersgroepen, wordt op systematische wijze een weiderotatieschema toegepast 

zoals op de kaartenstaat aangegeven. 
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53. Kaart met overzicht van de weidegronden en seizoensmatige migraties van rendieren 

alsmede de duur van verblijf van de rendierkuddes op de verschillende weiden in het 

rendierteeltdistrict Näkkalä 

rendierteeltdistrict Näkkälä Verdeling van de gronden 

ad b) Optimale samenstelling van de rendierkudde naar leeftijd en geslacht 

Met de maximalisering van de vleesproductie als hoofddoelstelling van de moderne rendierteelt heeft 

ook de samenstelling van de rendierkudde veranderingen ondergaan Andere factoren die hierop 

mede van invloed zijn geweest, zijn a) de introductie van de sneeuwscooter in de jaren zestig, die de 

behoefte aan mannelijke transportrendieren overbodig maakte b) een verandering in de vraag naar 

rendiervlees (de moderne consument geeft de voorkeur aan mals jong rendiervlees boven vet 

rendiervlees en c) de dreigende verstoring van de draagkracht van de weiden als gevolg van de flinke 

toename in rendieraantallen 

298 



Seizoensmatige 
migraties en duur van 
verblijf op de 
verschillende weiden 

(voor zover betrekking op de 
Saamische 
rendiertelersgroepen Nakkala 
en Nunnanen 

l-Xll lanuan-december 

Werd drie decennia geleden nog veel belang gehecht aan een rendierkudde met veel mannelijke (al 

of niet gecastreerd) rendieren vanwege hun evidente betekenis als transportdier en de toen heersende 

locale vraag naar echte rendierhammen, tegenwoordig is het streven van de meeste rendiertelers om 

een 20 hoog mogelijk aandeel van vruchtbare vrouwelijke rendieren in de eigen kudde te hebben en 

een klein aantal mannelijke rendieren, dat bestemd is voor de voortteling. De huidige 

rendiervleesproductie is daarmee grotendeels gebaseerd op het slachten van rendierkalveren. 

Uit theoretische rendiertceltonderzoekingen blijkt dat de meest ideale verdeling binnen een 

rendierkudde zou moeten bestaan uit 95% vrouwelijke rendieren en 5% rendierstieren; du betekent 

éen rendierstier per 20 vrouwelijke rendieren. In theorie zou met een dergelijke rendierkudde het 

beste slachtresultaat kunnen worden bereikt, ervan uitgaande dat 75% à 80% van de geslachte 

rendieren uit rendierkalveren bestaat (Huttu-Hiltunen 1993c: 142). Ervaringen uit de praktijk tonen 

echter aan dat het aantal stieren veel hoger zou moeten zijn en minstens 10% van het aantal 

vrouwelijke rendieren moet bedragen 

Uit cijfers over de periode 1962 - 1996 blijkt dat het percentage vrouwelijke rendieren voor het 

gehele rendierteeltgebied is toegenomen van 2 1 % naar 89% van het totaal aantal getelde rendieren 

(Nieminene a 1984-17-20, Poromies 1996 16-17) 
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55. Kaart met overzicht van de weidegronden en seizoensmatige migraties van de rendieren 

alsmede de duur van verblijf van de rendierkuddes op de verschillende weiden in het 

rendierteeltdistrict Käsivarsi 

Rendierteeltdistrict Kärivarsi 

Bovenstaande cijfers hebben betrekking op de totale rendierpopulatie in Finland. Nadere 

bestudering van deze statistische gegevens, leert dat er grote regionale verschillen bestaan in de mate 

waarin de officiële gedragslijn met betrekking tot de samenstelling van de rendierkudde in praktijk 

wordt gebracht. 
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Met name in de noordelijke rendierteeltdistricten, waar rendiertelende Saamen in de meerderheid 

zijn, lagen de corresponderende cijfers in het begin veel lager "We zijn met zulke rekenaars", 

vertelden enkele oudere rendiertelers mij Volgens hen wordt in de moderne rendierteelt de nadruk 

te eenzijdig gelegd op het streven naar maximale rendiervleesproduktie, hetgeen niet helemaal zonder 

risico's is In hun traditionele rendierteelt streven zij niet alleen naar een zo groot mogelijke 

rendierkudde, maar letten ZIJ ook op een met de natuurlijke omstandigheden in overeenstemming 

zijnde veelzijdige opbouw van de rendierkudde (Labba 1977 78) 

Wanneer we de samenstelling van de rendierkuddes in het onderzoeksgebied Enontekio aan een 

nader onderzoek onderwerpen dan zien we dat ook de rendiertelende Saamen (en hun Finse 

collega's), weliswaar geleidelijk, gekozen hebben voor de strategie die de Centrale Organisatie van 

Rendierteeltdistricten al jaren voorstaat Wel dient hierbij te worden aangetekend dat Saamische 

rendiertelers over het algemeen behoudender zijn ten aanzien van de verdeling van rendierstieren en 
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vrouwelijke rendieren dan hun Finse collega's. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de 

onderkenning van de rol die rendiersneren hebben binnen de kudde, niet alleen voor de voortteling 

maar ook voor de fysieke sterkte van de rendierkudde o. a. als gravers in de bevroren sneeuwlaag 

tijdens het voorjaar. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van de rendierkudde in de 

gemeente Enontekiö in de rendierteeltjaren 1975-1976, 1986-1987 en 1995-1996. 

55· Tabel Samenstelling van de rendierkudde in Enontekiö over de periode 1975-1996 

tijd 

samenstelling 

vrouwelijke rendieren 

mannelijke rendieren 

gecastreerde rendieren 

kalveren 

1975· 

38 

34 

2.1 

25.9 

1976 1986-

48.6 

15.5 

1.1 

34.8 

1987 1995-

61.8 

10.2 

0.4 

27.2 

1996 

bron: Poromies 1977:2; 1988:2; 1997:2 

10. Zomerhuis van de tendiert el er Pierra Juuso in Raittijärvi. november 1977 

foto: "Pitkä matka talveen ja takaisin" 

\ 

• 
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Vermeldenswaard is dat het nieuwe beleid om het aandeel vrouwelijke rendieren binnen de 

rendierkudde te verhogen ertoe geleid heeft dat in het onderzoeksgebied vooral kleine 

rendierbezitters het aantal mannelijke rendieren drastisch hebben verminderd en dientengevolge 

voor de dekking van hun vrouwelijke rendieren volledig afhankelijk zijn van de fokrendierstieren van 

de grootrendierbezitters en die van het rendierteeltdistrict. De grootrendierbezitters zijn hierover niet 

gelukkig, doch gedogen deze situatie omdat op hun beurt zij weer afhankelijk zijn van de 

arbeidsbijdrage van de kleine rendierbezitter bij het hoeden van de gemeenschappelijke 

rendierkudde. 

ad c) Rendierkalverslachting / slachtseizoen / exportslachterijen 

In samenhang met het streven naar een zo hoog mogelijk aandeel van productieve rendieren in de 

rendierkuddes wordt sinds eind jaren zeventig het slachten van vijf tot zeven maanden jonge 

mannelijke rendierkalveren gepropageerd. De mannelijke rendierkalveren die in leven blijven en 

overwinteren worden in hun tweede jaar geselecteerd op hun eigenschappen als fokrendierstier 

(Varjo 1973:3; Helle 1985a:5). 

Deze strategie waarmee in Rusland goede ervaringen zijn opgedaan, beoogt ten behoeve van de 

rendiervleesproduktie op de meest gunstige wijze gebruik te maken van enerzijds de 

groeieigenschappen van het rendier en anderzijds de beperkte beschikbaarheid aan weiden. 

Onderzoekingen hebben aangetoond dat de gewichtstoename van een rendierkalf in het eerste 

levensjaar relatief aanzienlijk hoger ligt dan in de daarop volgende jaren (Kurkela 1978:45; 

Skenneberg & Slagsvold 1968). Het gemiddeld slachtgewicht van een jong rendierkalf varieert 

tussen de 15 - 24 kg in de noordelijke rendierteeltdistricten (Kojola e. a. 1994:10-12). 

Een ander belangrijk winstpunt bij kalverslachting is dat feitelijk altijd schaarse en ook kwetsbare 

winterweiden alleen in gebruik zijn van produktieve rendieren. 

Bij kalverslachting zijn ook rendierkalveren betrokken die anders in de loop van de winter door hun 

zwakke conditie verloren zouden gaan. De natuurlijke sterfte onder rendieren ligt namelijk het 

hoogst in het eerste levensjaar. 

Kalverslachting vormt nu een vertrouwd beeld bij de jaarlijkse rendierslachtingen. Over de periode 

1965 -1996 is het percentage geslachte rendierkalveren van het totaal aantal geslachte rendieren voor 

het gehele rendierteeltgebied gestegen van 5% naar ruim 73% (Sarala 1987:4; Pohjoiskalottikomitea 

1981:12:20; Poromies 1997:2:18-19). 

In de traditionele Saamische rendierteelt werden zelden rendierkalveren geslacht anders dan vanwege 

de huiden die voor speciale kledingstukken waren bestemd. De algemene regel was dat men een 
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rendierkalf volwassen het worden "van een rendterkalfontwikkelt zich nog een volwassen rendier' 

(citaat van een rendiertclende Saame uit de rendiertelersgroep Kaïjukka) 

Rendierkalverslachting is bij rendiertelende Saamen dan ook vrij laat op gang gekomen 

Ongetwijfeld heeft dit ook te maken met de toch traditioneel andere wijze van omgang met het 

rendierkalf Deze houding blijkt bijvoorbeeld uit het verschil in benaming voor het rendierkalf In de 

Finse taal bestaat voor een rendierkalf in het eerste levensjaar maar één naam. "vasa" Saamische 

rendiertelers daarentegen gebruiken verschillende namen voor een rendierkalf al naar gelang leeftijd 

en geslacht miessi = 0 - drie/vier maanden, tsearmâh = vier maanden tot volgend voorjaar en als het 

wordt afgestoten door de moeder krijgt het de naam vârih = 1 jaar oud mannelijk rendier en vuonâl 

= 1 jaar oud vrouwelijk rendier 

Hoewel er sinds 1970 wel een toenemend aantal rendierkalveren wordt geslacht, neemt de 

kalverslachting m het onderzoeksgebied Enontekio toch niet die dominante plaats in, die ze elders in 

het rendierteeltgebied wel heeft In feite behoren de percentages van rendierkalverslachting van de 

beide rendierteeltdistricten Nakkala en Kasivarsi tot de laagste cijfers in het Finse rendierteeltgebied 

in het rendierteeltjaar 1995-1996 Nakkala 35 3 (717 rendierkalveren) en Kasivarsi 24 4 % (304 

rendierkalveren) (Poromies 1997 2 16-17) 

Het hogere percentage kalverslachting van het rendierteeltdistrict Nakkala vindt grotendeels zijn 

verklaring in het feit dat Finse rendiertelers in dit rendierteeltdistrict vanaf het begin, anders dan hun 

Saamische collega's, voortvarend deze nieuwe methode hebben toegepast Tijdens mijn 

veldonderzoek kwamen deze verschillen in teeltkeuze tussen beide rendiertelersgroepen heel duidelijk 

naar voren (zie figuur ) Rendiertelende Saamen voeren de selectie van rendieren, die voor de 

voortteling geschikt zijn, op een later tijdstip uit dan hun Finse collega's Terwijl de Saamen bij 

voorkeur eenjarige mannelijke rendierkalveren slachten, - dat zijn rendierkalveren die "al 

overwinterd hebben" - leggen de Finse rendiertelers van de rendiertelersgroep Peltovuoma/Hetta bij 

hun selectie de nadruk op 4 a 5 maanden jonge rendierkalveren 

Een andere belangrijke maatregel die de rendiervleesproductie ten goede komt is de vervroeging van 

het slachtseizoen Deze strategie werd destijds ingegeven onder druk van een dreigende 

overbeweiding van de winterweiden Minder rendieren op de winterweiden was volgens 

onderzoekers noodzakelijk Een andere overweging was dat het gewicht van het rendier in de loop 

van de winter sterk terugloopt en dat maakt het onvoordelig om rendieren pas laat in het 

winterseizoen te slachten Over het algemeen is deze door de Centrale Organisatie van 

Rendierteeltdistricten gekozen strategie overgenomen De rendierteeltdistricten in het 

onderzoeksgebied Enontekio daarentegen kiezen voorlopig nog voor hun eigen slachtschema, dat in 
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vergelijking met andere rendierteeltdistricten iets later in tijd ligt: eind november - februari. 

Afwijkende natuurlijke omstandigheden als weersgesteldheid en de sneeuwcondities zijn hiervoor de 

voornaamste redenen. 

56. Verdeling van geslachte rendieren in het rendierteeltdistrict Näkkälä in 1976-1977, 

gesplitst over de rendiertelersgroepen Nunnanen/Näkkälä (Saamen) en Peltovuoma/Hetta 

(Finnen) 

Näkkälä/ Nunnanen 

mannelijke rendieren 
(hirvaat) 

Peltovuoma/ Hetta 

bron: koopboek ("ostokirja") Nákkálá rendierteeltdistrict 

De meest recente beleidsontwikkeling betreft de bouw en sanering van rendierslachterijen in het 

rendierteeltgebied, die volledig beantwoorden aan strenge EU-standaarden op het gebied van 

rendiervleeshygiene, vleesinspectie en behandeling van rendiervlees alsmede aan EU-

vleesexportbepalingen (Filppa 1994:38-43). Met deze operatie, die eind 1997 moest zijn voltooid, is 

een investering gemoeid van ruim FMK 26 miljoen. In feite betekent het dat het aantal locale 
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slachterijen, wijd verspreid over het weidegebied en variërend in aantal tussen 150 en 200, 

uiteindelijk zal worden teruggebracht tot 18 slachterijen 

De rendiertelers zijn dan verplicht hun rendieren die voor de slacht bestemd zijn, te vervoeren naar 

deze regionale slachterijen Het vervoer van de rendieren geschiedt per daarvoor speciaal 

omgebouwde veewagens/trailers 

De periode waarin elk rendierteeltdistrict op zijn eigen weidegrond de rendieren slachtte, lijkt dan 

definitief ten einde De bestaande slachtplaatsen zullen hoogstens nog aangewend worden voor het 

slachten van rendieren voor eigen consumptie 

De directe gevolgen zijn duidelijk Rendiervlees afkomstig uit de moderne rendierslachtenjen zal 

gegarandeerd van exportkwahteit zijn, maar de productiekosten voor de individuele rendiereigenaar 

zullen evenredig stijgen vanwege de extra vervoerskosten 

Voor het onderzoeksgebied Enontekio betekent dit konkreet dat de rendiertelers van beide 

rendierteeltdistricten m ι ν het rendierteeltjaar 1997-1998 verplicht zijn hun slachtrendieren aan te 

bieden buiten hun eigen rendierteeltdistrict aan twee dichtstbijzijnde "officiële" rendierslachtenjen t 

w in de aangrenzende Finse gemeente Kittila of in het Zweedse grensdorp Keinovuopio (vlakbij 

Karesuando) 

De scheidingsruimtc Talvadas in het rendierteeltdistrict Nakkala zal daarna alleen nog gebruikt 

kunnen worden voor het scheiden van de winterkudden en het verzamelen van de slachtrendieren 

Voor de verschillende rendiertelersgroepen m het rendierteeltdistrict Kasivarsi doen de omheinde 

ruimtes, gelegen langs de provinciale weg, dan alleen nog maar dienst als laadplaatsen voor 

slachtrendieren 

ad d) Aanvullende voeding 

In de jaren jaren zeventig beginnen rendiertelers in het zuiden en midden van het rendierteeltgebied 

hun rendieren gedurende de winter bij te voederen Aanleiding is de slechte gesteldheid van de 

weidegronden, verlies van boommos (Fins luppo), abnormale sneeuwcondmes en plotselinge sterfte 

onder rendieren Door het verstrekken van van extra voedsel in de vorm van hooi mos, ingekuild 

veevoer slaagt men erin de schade enigszins te beperken 

De betrekkelijk gemakkelijke beschikbaarheid van aanvullend voedsel en de kleinschaligheid van hun 

rendierteelt maken het mogelijk deze methode ook toe te passen onder normale 

winteromstandigheden 

In hoofdzaak gaat het hierbij om twee vormen van bijvoederen a) vnjlopende rendieren krijgen op 

verschillende plaatsen in het weidegebied extra voedsel aangeleverd (Fins maastoruokinta) en b) 

binnen een vaste omheining in de buurt van de woning/boerderij van de rendierbezitter worden de 

eigen rendieren permanent verzorgd en gevoederd (Fins piharuokinta, tarhaus) 
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De eerste methode (a) wordt doorgaans gemeenschappelijk met andere rendierbezitters uitgevoerd 

Bij de tweede methode (b) gaat het veel meer om een individuele activiteit van de rendierbezitter In 

de loop der jaren heeft zich nog een derde vorm van bijvoedcren ontwikkeld Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van verplaatsbare omheiningen in het weidegebied, waarbinnen de rendierkudde regelmatig 

van extra voedsel kan worden voorzien, maar toch ook zelf nog naar voedsel moet blijven graven 

Met de toepassing van lange verplaatsbare omheiningen is het mogelijk om de rendierkudde een 

bepaald weidegedrag aangeleerd te krijgen 

Alle drie methoden - sterk gepropagandeerd door de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistncten 

- zijn in feite hulp- cq redmiddelen om de onevenwichtige verhouding tussen de draagkracht van de 

weidegronden en het toegenomen aantal rendieren tot op zekere hoogte te corrigeren Anderzijds 

heeft het volgens sommige reniertelers ook te maken met de extensivering van het eigenlijke 

rendierteeltwerk 

De verstrekking van aanvullend voedsel aan rendieren heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt 

Eind jaren zeventig bedroeg het aantal rendieren, dat werd bijgevoederd, al ruim 16% van de totale 

rendierpopulatie (Helle & Saastamoinen 1979) Vooral in het zuiden en midden van het 

rendierteeltgebied is het voederen van rendieren een volkomen aanvaard onderdeel van de 

rendierteeltactiviteiten geworden (Valmari 1993 91-106, Nieminen 1993a 52-56) Volgens gegevens 

van de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistncten wordt daar jaarlijks zo'n 8 a 10 miljoen kg 

hooi aan rendieren opgevoerd Een aanzienlijk deel hiervan moet uit het zuiden van Finland en zelfs 

uit het buitenland aangevoerd worden 

In de noordelijke rendierteeltdistncten met overwegend rendiertelende Saamen heeft het bijvoederen 

weinig toepassing gevonden Tijdens rendierscheidingen en in noodsituaties wordt incidenteel aan 

rendieren hooi of bundels rendiermos gegeven Wel gebruikt men op grote schaal verplaatsbare 

omheiningen met de bedoeling om bepaalde weidegronden voor overbeweiding te behoeden 

Rendiertelende Saamen in het onderzoeksgebied Enontekio stellen zich over het algemeen erg 

terughoudend op tegenover het bijvoederen van rendieren en het gebruik van verplaatsbare 

omheiningen Zij laten dan ook niet na bij iedere gelegenheid duidelijk hun afkeuring te uiten over 

deze vorm van rendierteelt, die volgens hen niet te verenigen is met de principes van de Saamische 

rendierteelt 

Onderstaand citaat van een rendiertelende Saame uit de rcndiertelersgroep Kova Labba verwoordt 

naar mijn mening kernachtig hun opvattingen 
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"voornemens om het hoeden van rendieren ab zijnde ouderwets, achterwege te Uten en bijvoederen 

daarvoor in de pUats te stellen uit zorg voor de interweiden dienen naar mijn mening fel te 

worden bestreden Eventueel benodigd aanvullend wintervoedsel uit de eigen omgeving is voor wat 

betreft het berggebied onmogelijk beschikbaar Er zijn hier veel rendieren, maar weinig grasweiden 

Het maaien van moerassen levert veel werk op, maar weinig of geen hooi De aankoop van 

wintervoedsel van buiten het eigen rendierteeltgebied houdt onmiddelijk afhankelijkheid in van de 

produktie elders en brengt bovendien extra kosten met zich mee Alvorens naar dit soort oplossingen 

wordt gezocht, zou het veel verstandiger zijn om de vraag te stellen waarom men eigenlijk rendieren 

houdt Weliswaar kunnen in de winter schapen en koeien met zomervoedselgevoederd worden, 

maar het rendier redt zich al met een klem beetje wintervoedsel dat in Lapland beschikbaar is " 

(JouniLabbal977 36) 

Andere rendiertelers uit het onderzoeksgebied wijzen op het risico dat het rendier te gemakkelijk gaat 

vertrouwen op aanvullend voedsel en dus "lui" dreigt te worden Volgens hen zou het bijvoederen 

bovendien niet bevorderlijk zijn voor de sociale structuur binnen de rendierkudde en dus ook niet 

voor de interne cohesie Het is in feite maar een klein aantal Finse rendiertelers in het 

rendierteeltdistnct Nakkala die in de wintermaanden op bescheiden schaal hun rendieren bijvoedert 

en een aantal rendieren in de buurt van hun woning verzorgt Bij deze methode speelt ook de 

kostenfactor een belangrijke rol (Helle e а 1985. Huttu-Hiltunen 1982) Met de minder gunstige 

prijsontwikkeling van rendiervlees in de laatste jaren lijkt deze "huisdierachtige" (zo noemen de 

Saamische informanten het) verzorging van rendieren grote risico's in te houden voor de rentabiliteit 

van de rendierteelt 

Gedurende mijn veldwerkperiode verzorgde een ouder echtpaar (beiden begin zeventig jaar) van de 

Saamische rendiertelersgroep Nakkala drie winters achtereen een 10 'a 15 drachtige rendieren 

binnen een eigen gebouwde omheining Dit gebeurde in de periode van april tot en met mei (de 

meest beslissende maanden in de rendierteelt) Enkele weken na de geboorte van de rendierkalveren 

lieten zij de rendieren weer vrij Bi) deze methode (Fins vasotus aidoissa) die ook op andere plaatsen 

in het woongebied van de Saamen incidenteel voorkomt, gaat het overigens steeds om een gering 

aantal rendieren De methode vertoont overigens gelijkenis met een door Saamen in de woudzone 

tot de Tweede Wereldoorlog veel toegepaste "hihna-vasoitus", waarbij drachtige rendieren kort voor 

het moment van kalveren aan een boom werden vastgebonden tot het kalf was geboren (Itkonen 

1948 II, 156) 
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ad e) Scholing en cursussen / onderzoek 

Met de na-oorlogse veranderingen in de rendierteelt is de behoefte aan scholing en onderzoek sterk 

toegenomen Voor de moderne rendierteler zijn ervaring alleen en mondeling overleverde kennis niet 

langer toereikend Vergeleken met andere bestaansgroepen zijn vakopleidingen voor de rendierteelt 

van betrekkelijk recente datum Begin jaren tachtig is pas begonnen met het organiseren van 

tweejarige vakopleidingen, eerst aan de landbouwschool in Kittila, later ook aan het 

opleidingencentrum voor het Saamische woongebied in Inari Verder worden door laatstgenoemd 

instituut en de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten op verschillende plaatsen in het 

rendierteeltgebied voor rendiertelers en hun partners korte cursusen (o a administratief, 

bestuurszaken, slachten, schadetaxatie, vaccinatie, leerbehandeling) georganiseerd (Valkeapaa 

1995 40-42) 

Toegepast rendieronderzoek vindt sinds 1965 plaats in Kaamanen ten noordwesten van het 

Saamische kerkdorp Inari De nadruk in het rendieronderzoek, dat in samenwerking met 

verschillende universiteiten in Finland wordt uitgevoerd, ligt voornamelijk op veterinair, zoologisch 

en biologisch gebied De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor producrveredeling, 

weidenonderzoek, rcndierteelteconomische vraagstukken alsmede arbeidsomstandigheden van 

rendiertelers (Komiteanmietinto 1983 8, Nieminen 1993d 208) 

In kringen van Saamische rendiertelers is de houding tegenover de opleidings- en 

onderzoeksactiviteiten totnutoe erg gereserveerd geweest, immers 

"the animah were a source of education for the child ' 

(Eira 1984 57) 

Vaardigheden en kennis over het rendier en de terrein en weidenomstandigheden werden vroeger 

binnen de eigen rendiertelersgroep van generatie op generatie overgedragen Kinderen leerden al 

vroeg omgaan met rendieren, die in de buurt van de tijdelijke nederzetting werden verzorgd Met de 

invoering van de leerplicht en het verblijf van de kinderen in schoolinternaten, de mechanisatie van 

de rendierteelt (met als gevolg extensiever hoeden) en het permanent wonen aan de periferie van de 

weidegronden zijn de "trainingscondities' voor de aankomende rendierteler ingrijpend veranderd 

Het zich van jongs af vertrouwd maken met de traditionele praktische vaardigheden en kennis in de 

directe omgang met het rendier is niet langer mogelijk 
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" i l y a eu une rupture dans la transmission des connaissances d'une generation aune autre 

Aujourd'hui on ne peut rien faire de plus que d'essayer de compenser cette perte en posant cette 

forme de connaissance comme matière a i ecole" 

(Eira 1983 45) 

In het onderzoeksgebied zien we dat de meeste jonge Saamische rendiertelers onmiddelijk na hun 

verplichte basisonderwijs, meestal in gezelschap van hun vader of broers, direct aan de slag gaan in de 

rendierteelt Volwassen rendiertelers tonen weinig belangstelling om aan bepaalde cursussen deel te 

nemen In dat opzicht staan hun vrouwelijke partners veel meer open voor dergelijke 

opleidingsfaciliteiten, met name als het gaat om bijvoorbeeld leerbewerking, vleesverwerking, 

handwerk e d 

TECHNISCHE HULPMIDDELEN 

Algemeen 

De dagelijkse activiteiten van de rendierteler worden in tijd en plaats hoofdzakelijk bepaald door de 

migraties van zijn rendieren Onder wisselende en soms barre weersomstandigheden trekt hij erop 

uit om de rendierkuddes naar de verschillende winterweiden te leiden, hij zoekt naar geschikte 

weiden, waar een deel van de kudde kan kalveren, hij verzamelt de rendieren voor de 

rendierscheidingen en verblijft langere tijd bij de kudde om bescherming te bieden tegen roofdieren 

In de sub arctische en arctische regio met haar geringe dichtheid van bevolking en uitgestrektheid 

behoort het vermogen om zich over grote afstanden te verplaatsen tot een van de meest elementaire 

voorwaarden van het bestaan In het bijzonder, het rendierteeltwerk stelt hoge eisen aan de 

mobiliteit van de rendierteler 

" The lifestyle depends on continual movement both to manage todays resources and to learn where 

to find those of tomorrow Mobility is the very motor ofSaami culture 

(Anderson 1985 531) 

Rendicrtelende Saamen vervoerden vroeger hun goederen en personen met behulp van rendieren en 

sleden Het bezit van trek - en lastdieren was toen onmisbaar bij de uitvoering van de rendierteelt 

Technologische ontwikkelingen op het gebied van transport en communicatie hebben in de na

oorlogse rendierteelt grote veranderingen teweeg gebracht, met name geldt dit voor de 

sneeuwscooter 
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De sneeuwscooter- een Canadese uitvinding - vindt in Finland zijn eerste toepassing in het 

rendierteeltjaar 1962-1963. In gebieden waar rendierteelt de voornaamste economische 

bestaansactiviteit vormt en waar bovendien rendiertelende Saamen in de meerderheid zijn, wordt de 

sneeuwscooter opvallend snel geaccepteerd (Pelto, Linkola, Samallahti 1968:9; Massa 1974:147). 

Tegenwoordig zijn bij rendierteeltwerkzaamheden in de winter (zeven à acht maanden) zo'n 1500 

sneeuwscooters in gebruik (Muhonen e. a. 1996:8) 

In dezelfde periode verschijnen bij rendierscheidingen de rendierteeltslachterijen met hun koel- en 

slachtwagencombinaties. Deze innovatie heeft er toe bijgedragen dat de afzetmarkt voor rendiervlees 

aanzienlijk kon worden uitgebreid tot ver buiten het eigen rendierteeltgebied onder andere naar het 

zuiden van Finland. 

In het laatste decennium is het bezit van lichte twee- en vierwielige terreinmotoren onder de 

rendiertelers enorm toegenomen. Rendiertelers gebruiken deze motoren in de sneeuwvrije periode, 

hoofdzakelijk voor het vervoer van goederen en als persoonlijk transportmiddel. Bij het zoeken en 

verzamelen van de rendierkuddes blijkt de lichte motorfiets een veel gebruikt technisch hulpmiddel, 

waarvan de toepassing zich grotendeels beperkt tot toendra-achtig gebied. 

11. Antti Antinp. Ju uso met sneeuwscooter en hond op weg naar de rendierkudde. 

Raittijärvi, november 1977foto: "Pitica matka talveen ja takaisin" 
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sneeuwscooter en slede bij Saamentent (Inari Lenstra) 
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In een toenemend aantal rendierteeltdistncten schakelen rendiertelers tegenwoordig een lokaal 

vliegbedrijf in voor het vervoer van goederen en personen naar en van de weidegronden O o k 

worden eenmotonge vliegtuigjes of zelfs helicopters ingezet bij de opsporing van rendieren, 

bijvoorbeeld in de zomer wanneer de oormerk operatie moet beginnen De vliegtuigjes zijn uitgerust 

met een landingsgestel voor het landen op kleine binnenmeren 

Een ander transportmiddel, waarvan veelvuldig gebruik wordt gemaakt m η bij verplaatsingen over 

de weg is een bestelauto, een personenauto met aanhanger of een aangepaste veewagen Het gebruik 

van het laatste vervoermiddel is nog betrekkelijk recent en heeft te maken met de centralisering van 

het rendierslachten Rendieren, die voor de slacht bestemd zijn, worden in het eigen 

rendierteeltdistnct bijeen gedreven en vervolgens per veewagen naar één van de regionale 

exportslachterijen vervoerd Per vracht kunnen zo'n 200 à 250 rendieren vervoerd worden De 

voormalige koel- en slachtwagencombinattes, die destijds werden ingezet voor locale 

rendierscheidingen, behoren thans tot het verleden 

In bijna ieder rendierteeltdistnct is het gebruik van mobilofoons volledig ingeburgerd Deze 

apparatuur blijkt een efficient hulpmiddel in de communicatie te zijn tussen de rendiertelers 

onderling, vooral bij de opsporing en het bijeendnjven van de rendieren Daarnaast maken 

rendiertelers gebruik van draadloze telefoons, die de overheid verspreid over het weidegebied heeft 

geïnstalleerd 

Tot de vaste persoonlijke uitrusting van een moderne rendierteler hoort een 1 5 - 2 5 meter lange 

lasso, gemaakt van nylondraad Voor de professionele Saamische rendierteler is de traditionele lasso 

min of meer een herkenningsteken, waaraan hijzelf hoge waarde toekent In sommige 

rendierteeltdistncten is de lasso vervangen door een lange stok met aan het eind een lus (Fins 

vimpa) De "vimpa ' vindt zijn toepassing bij het vangen van de rendierkalveren wanneer ZIJ in de 

zomer worden geoormerkt 

Een bijna onmisbaar hulpmiddel bij het rendierteeltwerk zijn de verplaatsbare gaasomheiningen, die 

in de loop der jaren in het rendierteeltgebied veel worden gebruikt De tijdelijke plaatsing van deze 

omheiningen kan verschillende redenen hebben t w als toepassing bij rationeel weidegebruik, als 

verzamelruimte en/of als afscheidingsruimte 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de technische hulpmiddelen die in het onderzoeksgebied 

in het rendierteeltjaar 1982-1983 in gebruik waren (opgave van rendierteeltconsulent Ρ Autto) 
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57. Tabel Overzicht van technische hulpmiddelen in gebruik bij rendiertelers in Enontekio 

tijdens het rendierteeltjaar 1982/1983 

Rendierteek- sneeuwscooter terreinmotor tractor auto met boot met 

district aanhangwage buitenboordmotor 

η 

Kasivarsi 47 7 2 10 19 

Nakkala 49 10 3 9 25 

Deze technische hulpmiddelen, waarvan het gebruik varieert naar gelang de locale ecologische 

omstandigheden en de relatieve positie van de rendierteek ten opzichte van andere 

bestaansactiviteiten, hebben de werkomstandigheden van de individuele rendierteler in betrekkelijk 

korte tijd aanzienlijk verbeterd (tijdsbesparing, meer comfort, grotere mobiliteit, hogere effectiviteit) 

Anderzijds valt echter niet te ontkennen dat het mechanisenngsproces ook minder positieve gevolgen 

heeft Verschillende antropologische publicaties, waarvan de meeste verschenen zijn in de jaren 

zeventig, leggen sterk de nadruk op de negatieve consequenties o a duurte, gezondheidsrisico s, 

verwildering van rendieren en tegenstellingen in rendierteeltbezit, milieuschade 

Van alle technologische innovaties in de rendierteelt en daarbuiten heeft de introductie van de 

sneeuwscooter in de antropologische literatuur veel aandacht gekregen Hieronder heb ik een zo 

volledig mogelijk overzicht samengesteld van artikelen en studies over de introductie en het gebruik 

van de sneeuwscooter, voorzover het betreft de situatie in Fins Lapland (in chronologische volgorde) 

Pelto, Linkola, Sammallahti 1968, Sammallahti 1969, Lihtonen 1970, Muller-Wille & Aikio 

1971 179-185 Muller-Wille 1971 271 287, Muller-Wille & Pelto 1971 142-148, Linkola 

1972c 127-134, Linkola 1972b 204-210, Komiteanmietinto 1972 В 64, Muller-Wille & Pelto 

1972-1973 114-119, Pelto 1973 Linkola 1973 127-134, Ingold 1975, Vian 1976 45-51, Lihtonen 

1977 128-131 

Tijdens het veldonderzoek en ook in de periode daarna heb ik uitgebreid aandacht gegeven aan het 

gebruik van de sneeuwscooter en zijn gevolgen in Enontekio Het is mijn bedoeling om in de 

volgende paragraaf een aantal inzichten zoals die o a in bovengenoemde wetenschappelijke 

publicaties naar voren zijn gebracht, te toetsen aan de locale situatie in de beide rendierteeltdistricten 

Kasivarsi en Nakkala 

314 



De sneeuwscooter (Fins: moottortkelkka; Saamisch: mohtorkielka, skoter) 

Technische informatie 

De sneeuwscooter wordt aangedreven door een Ideine maar buitengewoon lawaaiige één à twee 

cilinder benzinemotor (motonnhoud 360 cm3 - 500 cm3) met een trekvermogen vanerend van 1 8 -

53 pk, die een éénsponge brede rupsband van 38 - 50 cm in beweging brengt De lengte van de 

sneeuwscooter varieert afhankelijk van de verschillende modellen van 290 - 390 cm Een 

sneeuwscooter weegt betrekkelijk zwaar van 200 kg tot ca 325 kg. Bij zwaardere uitvoeringen van 

de sneeuwscooter is plaats voor twee personen, maar in de meeste gevallen gebruikt men bij 

transport van personen en goederen een slee, die achter de sneeuwscooter wordt geplaatst Onder 

normale terrein- en sneeuwomstandigheden zijn vrachten van meer dan 150 kg goed uit te voeren 

Aanschaf en aanvaarding van de sneeuwscooter 

Volgens verschillende onderzoekers (Pelto e a 1972, Anderson 1985) hggen aan de betrekkelijk 

snelle acceptatie van de sneeuwscooter onder rendiertelende Saamen in hoofdzaak de navolgende 

omstandigheden ten grondslag t w a) de grote behoefte aan mobiliteit, b) de materiele welstand van 

de rendierbezitter (periode van uitstekende rendierteeltjaren) en c) de geschiktheid van het terrein ι 

h b het toendragebied 

De Saamischc volkenkundige Samuli Aikio (1977 48) meent dat daarnaast ook de dreigende crisis in 

verschillende rendierteeltdistncten als gevolg van overbelasting van de weiden, de toepassing van de 

sneeuwscooter heeft bevorderd "zonder de sneeuwscooter had men de rendierkuddes toen onmogelijk in 

bedwang kunnen houden 

Bovendien ontstaat al vrij gauw na de eerste sneeuwscooteraankopen een situatie van de "haveY'and 

"have not's" Ten opzichte van hen die er al één hebben bevinden de rendiertelers zonder een 

sneeuwscooter zich in een sterk nadelige positie wat betreft mobiliteit en tijdsbesteding Om in ieder 

geval concurrerend te blijven, voelen zij zich min of meer gedwongen aan het mechanisatieproces 

mee te werken 

" the snowmobiL· took over, not out of love for new technology, hut it became essential for everyone 

the moment the first in each reindeer district bought such a machine " 

(citaat van Saamische rendierteler in Kautokeino, gepubliceerd in Paine 1994 145) 

In het voorjaar 1962 koopt de vijfenzeventig jarige Saame Aslak Juuso als eerste rendierteler in het 

onderzoeksgebied een sneeuwscooter van een koopman uit het Zweedse Karesuando Aslak Juuso, 

die in Saamische rendiertelerskringen bekend staat als een vermogend en vooral ondernemend 
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rendierteler (zie hoofdstuk 6), gebruikt zijn sneeuwscooter niet direct bij het rendierteeltwerk, maar 

zet zijn sneeuwscooter in voor het transport van goederen en brandhout en bij 

onderhoudswerkzaamheden aan de omheiningen. Pas in het rendierteeltjaar 1964-1965, wanneer 

ook andere leden van de rendiertelersgroep Kaijukka zich een sneeuwscooter hebben aangeschaft, 

gaan zij collectief er toe over de sneeuwscooter ook bij het hoeden van de rendierkudde te gebruiken. 

Tezelfdertijd verschijnt ook bij andere rendiertelersgroepen de sneeuwscooter in het 

rendierteeltwerk. 

Een paar jaar later (1966-1967) werken in Enontekiö al 59 rendiertelers met een sneeuwscooter. Het 

sneeuwscooterbezit breidt zich niet alleen in het onderzoeksgebied snel uit, maar ook in de andere 

meest noordelijke rendierteeltdistricten. Daarna pas heeft het bezit van de sneeuwscooter zich verder 

verspreid naar de zuidelijke delen (woudzone) van het rendierteeltgebied (Pelto e. a. 1968: 10-11; 

Massa 1974: 147). 

Tabel geeft de snelle ontwikkeling weer van het aantal sneeuwscooters in gebruik in de rendierteelt 

over de periode 1963-1996. 

58. Overzicht van het aantal sneeuwscooters in gebruik in de rendierteelt in Finland (1963-

1986) 

Aantal sneeuwscooters 
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г, ι „ , ,π^τ. rendierteeltjaren 
Bron: Pe Ito Ρ J e.a.1968 

AuttoP 1983 
Ρ alek untan Yhdetys 

In het begin van de jaren zeventig, nog geen tien jaar na de introductie van de sneeuwscooter, 

beschikt iedere actieve rendierteler in hec onderzoeksgebied over een eigen sneeuwscooter. Tijdens 

mijn veldonderzoek (1976-1977) telde ik 89 rendiertelers met een sneeuwscooter, verdeeld over de 

beide rendierteeltdistricten: Kasivarsi 41 en Nakkalà 47. Deze aantallen zijn tot op de dag van 

vandaag bijna gelijk gebleven. 
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Er zijn wel aanwijzingen dat in de komende jaren rendiertelers meer en meer ertoe over gaan om 

vanwege wisselende sneeuwcondities naast een zwaardere ook een lichtere uitvoering van de 

sneeuwscooter aan te scharren (Autto 1983 35) Het bezit van een tweede sneeuwscooter lijkt dan 

ook zo langzamerhand tot de basisuitrusting van vele rendiertelers in Enontekio te behoren 

Het gebruik van de sneeuwscooter 

De periode waarin de sneeuwscooter kan worden gebruikt, varieert naar gelang de locale 

klimatologische omstandigheden Bovendien is de inzet van de sneeuwscooter in het 

rendierteeltwerk sterk afhankelijk van het terrein In Enontekio rijden rendiertelers met hun 

sneeuwscooter vanaf midden oktober tot eind mei, gemiddeld zeven maanden achtereen Vooral in 

de maanden december, april en mei wordt de sneeuwscooter intensief gebruikt (zie grafiek) 

59. Grafiek over het snecuwscootergebruik in Enontekio ín het rendierteeltjaar 1976-1977 

apr mei juni 

Rendierteeltdistnct Nakkala 
_ _ _ _ Rendierteeltdistnct Kanvarsi 
bron "Rijtijdenboek" van beide rendierteeltdistncten 

Vergeleken met collega's in het hele rendierteeltgebied maken rendiertelers in Enontekio het meeste 

gebruik van de sneeuwscooter (Autto 1976 13, 1983 36) Na de introductiefase van de 

sneeuwscooter is het gebruik ervan flhnk teruggelopen in het rendierteeltjaar 1968-1969 bedroeg 

het gemiddeld aantal werkdagen met de sneeuwscooter 138 dagen, in 1975-1976 76 werkdagen en 

in 1986-1987 83 werkdagen (gegevens verstrekt door Paliskuntain Yhdistys) Rendiertelers zijn hun 

sneeuwscooter dus doelmatiger gaan gebruiken 
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De sneeuwscooter wordt aangewend voor het hoeden en bijeendnjven van de rendieren en voor het 

uitvoeren van transporten Vergeleken met de rendierteler op ski's, is de rendierteler van nu met zijn 

sneeuwscooter niet alleen veel sneller, maar is hij bovendien in staat een groter gebied te bereiken 

Afgedwaalde rendieren kunnen gemakkelijk worden opgespoord en naar de kudde terug worden 

geleid, terwijl roofdieren bij het naderend lawaai van de sneeuwscooter angstvallig uit de buurt van 

de kudde blijven 

Met het gebruik van de sneeuwscooter is bij bepaalde werkzaamheden de werkwijze veranderd, 

bijvoorbeeld in geval van verplaatsing van de rendierkudde worden de rendieren nu van achteren en 

van opzij opgejaagd door manoeuvreerbewegingen van de sneeuwscooter Alleen bij het 

binnenleiden van de rendierkuddes in de scheidingsruimte gaat de rendierteler nog met een getemd 

rendier voorop en probeert hij de andere rendieren met zich mee te lokken 

Bij het toezicht op de grazende kudde rijden de rendiertelers enkele malen in een wijde boog om de 

kudde heen en nemen dan hun beslissing omtrent de te volgen strategie- verplaatsing van de kudde 

of opsporing van verdwaalde rendieren 

Meestal trekt de rendierteler er alleen op uit of laat zich vergezellen door een andere gemotoriseerde 

collega Aan extra arbeidskrachten bij het hoeden bestaat tegenwoordig geen behoefte De meeste 

vrouwen en kinderen wonen permanent in één van de dorpen in de woudzone en komen zelden nog 

in de buurt van de vrijlopende rendierkudde 

De snelheid waarmee tegenwoordig de rendierteeltwerkzaamheden worden uitgevoerd heeft ertoe 

geleid dat de rendierkudde veel meer wordt vrijgelaten Verbleef de rendierteler vroeger permanent 

in de buurt van zijn rendierkudde, de rendierteler van nu heeft veel meer weg van een pendelaar 

tussen zijn vaste woning en de rendierkudde die bijna dagelijks zijn "rondes" langs de rendierkudde 

maakt Voor het onderzoeksgebied Enontekio heb ik tijdens mijn veldwerkperiode kunnen 

vaststellen dat Saamische rendiertelers vaker en ook langer bij hun rendieren blijven dan hun Finse 

collega's In het rendierteeltdistrict Kasivarsi blijven de rendiertelers soms twee tot drie weken bij de 

rendierkuddes en gaan zij tussendoor met de sneeuwscooter even naar huis om zich te verschonen en 

voor nieuwe bevoorrading te zorgen De mcesten van hen overnachten in tenten of in 

trekkershutten De rendiertelers van het rendierteeltdistrict Nakkala zoeken dagelijks de 

rendierkudde op en zijn gewoonlijk niet langer dan drie dagen van huis 
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Gevolgen van het sneeuwscootergebruik 

Nogal wat onderzoekers (lngold 1980, Beach 1981, Paine 1994) benadrukken het feit dat de 

mechanisering in de rendierteelt de traditionele relatie tussen rendierteler en zijn rendierkudde 

ernstig heeft verstoord 

"the machine hm been instrumental m the establishment of a mutually antagonistic relation 

between man and reindeer The ruthlessnesi with which the snowmobiles attack the herds is a 

constant source of regret to ex-pastoralists of the older generation Deer are terrified by the speed and 

roar of the machines, and run m panic at their approach 

(Ingold 1980 254; 

"herding becomes more extensive and control, more than ever before, a matter of stopping (saamisch 

doallat) the antmah (-) Techniques of mechanized herding are constantly changing on a trial and 

error basis ' 

(Paine 1994 146) 

"when a man on foot gathers reindeer, the reindeer move before htm at a safe distance (-) The 

herder and his dog do not intend or need to panic the reindeer into flight The herder navigates 

rather than simply scares the reindeer to go where he wants (-) 

Gathering by snowmobile, however, often sends reindeer used to bare-ground extenstvtty into panic 

flights (-) The reindeer which finally becomes less sensitive to roaring machines, be they motors in 

snowmobiles, helicopters or motorbikes, has not become more tame On the contrary, he has often 

become harder to handle and demands the escalUtton of herding mechanization 

(Beach 1981 436-437) 

Het is onmiskenbaar dat wat betreft de omgang met het rendier vergeleken met de traditionele 

rendierteelt het contact met de rendieren vluchtiger en vooral afstandelijker is geworden Dit valt toe 

te schrijven niet alleen aan de mechanisatie in de rendierteelt maar ook aan veranaenngen in de 

rendierteelt zoals het niet langer meer temmen van een groot aantal rendieren (om later als last- of 

trekrendier te worden gebruikt), het achterwege laten van het melken van rendieren en de wijziging 

van kuddesamenstelling met het oog op een zo maximale rendiervleesproductie De sneeuwscooter is 

niet altijd de directe veroorzaker van deze veranderingen, maar heeft het wel gemakkelijker gemaakt 

dat ze plaats konden vinden en in sommige gevallen heeft het bij ook werkelijk bijgedragen tot 

versterking van de gevolgen 
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Hoewel rendieren gewend zijn geraakt aan het gebruik van de sneeuwscooter, reageren zij vaak nog 

erg schuw. De wijze waarop het rendier reageert is overigens van meer factoren afhankelijk zoals van 

weersomstandigheden, het terrein waar het rendier zich bevindt, het jaargetijde, de conditie van het 

rendier, de hoeveelheid sneeuw en de wijze, waarop rendieren doorgaans worden gehoed 

(Komiteanmietintö 1972: 8). 

Ook de rendiertelers zelf hebben langzamerhand geleerd verstandig en efficient met hun 

sneeuwscooter om te gaan. 

Tijdens mijn veldwerkperiode heb ik als buitenstaander kunnen vaststellen dat de Saamische 

rendiertelers van de rendierteeltdistricten Käsivarsi en Näkkälä intensief en vaak ook zonder 

gebruikmaking van hun sneeuwscooter met hun rendieren omgaan. Dit geldt in het bijzonder bij het 

verzamelen van de rendieren in de herfstperiode, wanneer er nog onvoldoende sneeuw ligt en bij het 

merken van de overgebleven ongemerkte rendierkalveren in het voorjaar. Met een getemd rendier 

aan de hand, al of niet op ski's, proberen zij de andere rendieren te lokken. De sneeuwscooter komt 

daar dan niet aan te pas. 

12. Rendierscheidingsruimte Talvadas. rendierteeltdistrict Näkkälä, november 
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Zoals eerder gezegd heeft de sneeuwscooter min of meer de plaats ingenomen van het rendier als 

last- en trekdier. In het onderzoeksgebied Enontekio heeft het rendier deze functie niet helemaal 

verloren. Vòòr de invoering van de sneeuwscooter beschikte ieder rendiertelersgezm over gemiddeld 

30 à 40 getemde rendierstieren (Fins: harat). In het rendierteeltjaar 1975-1976 (tien jaar na de 

introductie van de sneeuwscooter) waren er volgens de rendierlijsten van beide rendierteeltdistncten 

nog 409 getemde rencLerstieren 

Tot midden jaren tachtig is dit aantal betrekkelijk constant gebleven. Daarna is het bezit van 

getemde (en gecastreerde) rendierstieren sterk geslonken in het rendierteeltjaar 1994-1995 telde 

men nog 74 rendierstieren (Poromics 1997 18-19). Een aantal Saamische rendiertelers combineert 

het gebruik van de sneeuwscooter met de inschakeling van getemde rendierstieren. Het toenemend 

tourisme in het onderzoeksgebied en daarbuiten heeft de vraag naar trekdieren flink gestimuleerd 

Met trekrendieren en sneeuwscooters worden tegenwoordig rendiersafari's ten behoeve van toeristen 

georganiseerd 

Met de gedeeltelijke verdwijning van getemde rendieren, die zich altijd in de nabijheid van de tent of 

het huis ophielden, is voor kinderen en anderen een ideale gelegenheid verloren gegaan om zich 

vertrouwd te maken met de gedragingen van het rendier (Aikio Ρ 1989 169-184) Voor deze leemte 

zijn nu rendierteeltcursussen in de plaats gekomen. 

"C'était роит les enfants un moyen d'apprentissage vtsuel, un cadre de référence pour L· perception 

des couleurs du pelage et des structures des andouilkrs des rennes (-) les rennes de trait avaient aussi 

une fonction pédagogigue et non pas seulement une fonction pratique de transport" 

(Eira 1983-42-43) 

De herdershond heeft in de gemotoriseerde rendierteelt zijn primaire functie grotendeels verloren. 

Het aantal herdershonden is sinds de invoering van de sneeuwscooter aanzienlijk teruggelopen. In 

het rendierteeltdistrict Kasivarsi bezit iedere rendierteler tenminste één herdershond, die hem nog 

geregeld bij zijn werkzaamheden vergezelt Vanwege de snelheid waarmee door het terrein wordt 

gereden, heeft de herdershond alleen nog een plaats achter op de sneeuwscooter of op de slede 

De sneeuwscooter heeft grote invloed gehad op de kledinguitrusting van de rendierteler Naast de 

traditionele zelfgenaaide pelskleding (mantel, broek en handschoenen) en pelsschoenen worden 

moderne kunststoffen kleding en schoeisel gedragen (Rinno 1987 54-58) Omdat de dure 

pelskleding bij gebruik op de sneeuwscooter aan snelle slijtage onderhevig is, geven steeds meer 

rendiertelers, vooral jongeren, de voorkeur aan een warmte-isolerende sneeuwscooteroveral en zgn. 
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aangepaste moonboots. Op hun hoofd dragen de meeste rendiertelers een pelsmuts. De ogen worden 

beschermd door een motorbril met getint glas. 

Het gebruik van de sneeuwscooter en andere motorvoer tuigen onder wisselende 

weersomstandigheden en in soms moeilijk begaanbaar terrein heeft in de loop der jaren ook geleid 

tot een toenemend aantal gezondheidsproblemen bij rendiertelers. Pas midden jaren tachtig is daar 

systematisch onderzoek naar gedaan (Hassi 1982:12-13; Virokannas 1986:18-20; Nurmi 1988:40-

4 1 ; Hassi 1991:20-21). De meeste gezondheidsklachten betreffen bevriezingsverschijnselen, 

rugklachten en gehoor- en gewrichtsstoornissen. Vooral het lawaai en het trillen van de 

sneeuwscooter kunnen bij aanhoudend gebruik tal van ernstige verwondingen veroorzaken. De 

Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten besteedt de laatste jaren regelmatig aandacht aan 

verschillende gezondheidsaspecten bij het rendierteeltwerk. 

De mechanisering van de rendierteelt, die feitelijk begint met de introductie van de sneeuwscooter, 

heeft tegelijkertijd een aanzienlijke kostenstijging teweeg gebracht. De aanschaf van de eerste 

sneeuwscooter impliceerde een bijna revolutionaire verandering in het uitgavenpatroon van de 

individuele rendierteler, zonder echter enige zekerheid te hebben op produktieverhoging De hogere 

kosten moesten in principe uit verkoopopbrengsten van het rendierbezit gefinancierd worden. 

Vooral rendiertelers met een klein rendierbezit (minder dan 100 rendieren) hadden het in deze 

beginperiode financieel erg moeilijk. Een financieel ongunstige omstandigheid was bovendien dat de 

prijs van rendiervlees toen opvallend erg laag was: in het rendierteeltjaar 1966-1967 bedroegen de 

gemiddelde kosten voor rente, afschrijving, reparatie en brandstof van een sneeuwscooter in het 

onderzoeksgebied FMK 5.500,— wat overeenkwam met de verkoopwaarde van 41 slachtrendieren 

met een slachtgewicht van 26 kg. 

Het kostenplaatje van de rendierteler wordt er aan het eind van de jaren zestig en begin van de jaren 

zeventig niet gunstiger op als hij ook te maken krijgt met stijgende kosten in verband met het 

permanent wonen in huizen (zie paragraaf huisvesting). Er bestaat dus grote behoefte aan financien 

en niet weinigen zijn gedwongen meer rendieren te slachten dan ze tot dan toe gewend waren te 

doen. Voor sommige rendiertelers zijn de verkoopopbrengsten niet toereikend en moeten zich in de 

schulden steken of een beroep doen op sociale voorzieningen (Siuruainen 1976:103-106). 

In geval van rendiertelers met een betrekkelijk klein rendierbezit komt het veel voor dat zowel de 

man als de vrouw blijvend een beroep op sociale voorzieningen doen, bijvoorbeeld op grond van 

gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de man en werkloosheid van de vrouw (informatie verstrekt 

door het Bureau Sociale Zaken van de Gemeente Enontekio). 
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In 1973 profiteren rendiertelers van een tijdelijke overheidsmaatregel inzake teruggave van betaalde 

belasting op benzine Deze subsidie heeft een gunstige uitwerking op de financiële 

kostenontwikkeling in de rendierteelt Inmiddels is deze subsidieregeling weer ingetrokken in het 

kader van overheidsbezuinigingen 

Dertig jaar later is de vermogenspositie van de rendierteler weliswaar verbeterd (het rendierbezit 

heeft zich sterk uitgebreid), doch met name in de periode na 1989 (tijdelijke ineenstorting van de 

rendiervleesmarkt), houdt de totdantoe gunstige prijsontwikkeling van het rendiervlees geen gelijke 

tred meer met de stijgende kosten van de zich uitbreidende mechanisering in de rendierteelt De 

sneeuwscooter is wat betreft technische uitvoering en duurzaamheid aanmerkelijk verbeterd, maar de 

initiële investeringen blijven hoog (in het rendierteeltjaar 1994-1995 vertegenwoordigt de 

aanschafprijs van een sneeuwscooter de slachtwaarde van 32 rendieren met een slachtgewicht van 26 

kg) 

Wanneer we tenslotte alleen de kosten van het gebruik van de sneeuwscooter in het 

onderzoeksgebied in relatie brengen met de verkoopopbrengsten van rendieren, dan zien we dat er in 

de periode 1966-1987 een significante daling van du kostenonderdeel ten opzichte van de 

verkoopopbrengsten heeft plaatsgevonden In de rendierteeltjaren 1966-1967, 1975-1976 en 1986-

1987 waren de kosten van het gebruik van de sneeuwscooter resp 56 %, 35 % en 21 % van de 

verkoopopbrengsten Nog altijd erg hoge cijfers als men deze vergelijkt met die voor het gehele 

rendierteeltgebied, bijvoorbeeld in het rendierteeltjaar 1986-1987 9 6% (informatie verstrekt door 

rendierteeltconsulent) * 

Eind jaren tachtig was de sneeuwscooter voor de rendiertelers in Enontekio bij de uitoefening van 

hun rendierteelt nog de voornaamste kostenfactor (Kemppainen 1986 22) Daar zijn in de loop der 

jaren de kosten van de voortschrijdende mechanisering en gebruik van andere technische 

hulpmiddelen bijgekomen Op dit punt dient te worden aangetekend dat de rendiertelers door de 

omstandigheden gedwongen wel kostenbewuster zijn geworden, maar dat van werkelijke 

kostenbeheersing nog weinig sprake is 

Ten slotte nog een korte passage over de wettelijke regeling voor het snel toenemende "off the road" 

verkeer' in Finland 

Sinds eind jaren zeventig probeert de Finse overheid het gebruik van motorvoertuigen en in het 

bijzonder dat van de sneeuwscooter om redenen van milieubeheer en bescherming van 

natuurgebonden activiteiten te reguleren (Laki moottonkayttoisten ajoneuvojen maastokayton 

* Anders dan hun collega's elders in het rendierteeltgebied ontvangen rendiertelers in Enontekio van 
het rendierteeltdistnct geen geldelijke vergoeding voor hun normale rendierteelt-werkzaamheden en 
vormen de verkoopopbrengsten in feite hun belangrijkste inkomsten 
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rajoittamisesta 1977) De stormachtige ontwikkeling van het zgn sneeuwsootertoensme maakte 

destijds ingrijpen van de overheid noodzakelijk Alleen al in Fins Lapland zijn momenteel 40 000 -

50 000 sneeuwscooters geregistreerd, daarnaast schat men het aantal vierwielige terreinwagens op 

zo'n 4000 a 5000 (Joona 1996 11) Het "off the road" verkeer concentreert zich met name in het 

rendierteeltgebied, juist in het voorjaar, dat in de rendierteelt de meest cnsisgevoelige periode is 

Vooral de rendiertelers in Enontekio (het toendra-achtige terrein leent zich uitstekend voor deze 

vorm van toerisme) ondervinden hiervan jaarlijks erg veel last De bestaande wetgeving bleek echter 

ontoereikend om e e a in goede banen te leiden 

Sinds 1996 is een aangepaste "off the road" verkeerswet (Fins maastolukennelaki 1710/1995) van 

kracht die het gebruik van "off the road" voertuigen waaronder de sneeuwscooter afhankelijk stelt 

van vergunningen 

De nieuwe wet biedt rendiertelers en lokale beoefenaars van natuurgebonden beroepen vergaande 

bescherming Zo kunnen bepaalde voor de rendierteelt belangrijke weidegebieden volledig voor het 

"off the road" toerisme afgeschermd worden Ook de milieuschade, die deze voertuigen aanrichten, 

zal op grond van deze wet beter in de hand kunnen worden gehouden, zegt men 

HUISVESTING 

De woonomstandigheden van rendiertelers zijn sinds het eind van de jaren zeventig ingrijpend 

veranderd als uitvloeisel van een aantal overheidsmaatregelen om rendiertelers een betere 

bestaanszekerheid te bieden door hen in staat te stellen op betrekkelijk financieel gunstige 

voorwaarden een rendierteelthoeve te bouwen (Nakkalajarvi 1964 6-8) Tien jaar later komen 

soortgelijke subsidieregelingen beschikbaar voor de Skolt Saamen in het noordoosten van Fins 

Lapland en voor beoefenaars van natuurgebonden beroepen in de provincie Lapland 

Verschillende Staatscommissies onder andere de rendierteelthoevecommissie (Komiteanmietinto 

1967 B89, Komiteanmietinto 1969 B60) en de Saamencommissie (Komiteanmietinto 1973 46) 

hadden eerder geconstateerd dat de woonsituatie van de Saamen bevolking alsmede het lage 

ontwikkelingspeil van de rendierteelt vergeleken met andere economische sectoren ernstig waren 

achtergebleven 

"De woonomstandigheden in het woongebied van de Saamen zijn slechter dan elders het 

merendeel van de huizen, waarin soms meer dan een gezin moet samenwonen, heeft hooguit twee 

kamers, inclusief keuken Het vloeroppervlak van de huizen bedraagt minder dan 50 m! Vele 

huizen zijn gebouwd op een gepacht stuk grond van de Finse Staat of zijn huurwoningen Eigen 
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grondbezit is voor de meeste rendiertelentie Saamen eerder uitzondering dan regel In het 

rendierteeltdistrict Kasivarsi bezit geen van de rendiertelers eigen grond 

(Komiteanmietinto 1967 B89 28, Komiteanmietinto 1973-46 79) 

De houten huizen van de rendiertelers en beoefenaars van natuurgebonden beroepen staan 

verspreid en vaak ver van elkaar Hun woonwijze, die het gevolg is van hun extensieve 

gebruikswijze van de omgeving, heeft er echter toe geleid dat vele huizen niet zijn aangesloten op het 

electriciteitsnet 

(Komiteanmietinto 1973 46, tutkimuslnte 115) 

Op grond van de rendierteelthoevewetten uit 1969 (590/69) en 1974 (351/74) krijgen rendiertelers, 

die hun hoofdbestaan in de rendierteelt hebben of voor een belangrijk deel hun inkomen uit de 

rendierteelt verwerven, de mogelijkheid overheidssubsidies en goedkope kredieten aan te vragen voor 

de nieuwbouw van een rendierteelthoeve, uitbreiding of verbetering van hun bestaande woning, 

verwerving van land- en bosbezit, viswater alsmede voor andere noodzakelijke investeringen zoals 

rendierteeltuitrusting en aankoop van fokrendieren (Alaruikka 1969 9-12, Vartiamen 1974 8-11, 

Launla 1975 6-8) 

Dezelfde financiële faciliteiten voor het stichten van een rendierteelthoeve worden nu ook 

beschikbaar gesteld aan beoefenaars van kleinschalige landbouw, speciale teelten, visserij, jacht, 

rendierteelt, verzamelaars van bessen en paddestoelen en andere vormen van economische 

activiteiten, die op directe wijze gebruik maken van hun natuurlijke omgeving en haar producten In 

het bijzonder is de nieuwe natuurgebonden economiewet uit 1984 van belang voor de rendierteelt, 

omdat zich onder de beoefenaars van natuurgebonden beroepen vele kleine rendierbezitters 

bevinden, die maar gedeeltelijk een inkomen uit de rendierteelt hebben (Jaatinen 1985 34-37) 

Onder een rendierteelthoeve wordt in bedoelde wetgeving verstaan een woning annex 

voorraadschuur met 1 à 4 ha bebouwbare grond, een bosperceel (70 a 100 ha), waarvan de 

houtopbrengst voldoende is om minstens de jaarlijkse behoefte aan brandhout te dekken en zo nodig 

viswater (Muuramo 1980 12-15) 

In het Finse rendierteeltgebied zijn in totaal 538 rendierteelthoeven en 85 blokhutten gebouwd, 

waar rendiertelers kunnen overnachten en de mogelijkheid hebben hun uitrusting daar tijdelijk op te 

slaan Met deze overheidsinvesteringen is een bedrag gemoeid van FMK 135 miljoen (Hemila 

1991 3 8-9) 
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Pas in het begin van 1978 komen in het onderzoeksgebied de eerste rendierteelthoeven gereed. 

Inmiddels, bijna twintig jaar later, staan er in Enontekió 137 rendierteelthoeven: 76 

rendierteelthoeven worden bewoond door huishoudingen van rendiertelende Saamen (informatie 

gemeente Enontekió; Heikkila 1995:6-7). Het merendeel van de rendierteelthoeven is gelegen in de 

woudzone. 

60. Model en indeling van een rendierteelthoeve 

O p een enkele uitzondering na zijn de rendierteelthoeven, gebouwd in Enontekió, geprefabricecrde 

houten woningen met gelijkvloerse vertrekken waarvan de gebruikelijke indeling bestaat uit 

woonkamer , keuken, twee of drie slaapkamers, werkruimte , badkamer/wc, sauna, 

droogkamer/verwarmingsruimte. Het vloeroppervlak van de rendierteelthoeve varieert van 130 tot 
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150 m2 In de meeste gevallen heeft men bij het woonhuis een vrijstaande schuur (20 tot 40 m2) 

gebouwd, die als bergruimte dient (zie tekening ) 

61. Overzicht van de locatie van rendierteelthoevcn in Enontckio gebouwd in de jaren 1977-

1988 

De rendiertelende Saamen hebben in belangrijke mate van deze overheidsmaatregelen geprofiteerd 

De verbeterde woonomstandigheden alsmede de financieel gunstige kredieten maakten het vooral 

voor jongeren weer aantrekkelijk om in hun eigen omgeving te blijven wonen en werken Het heeft 

er zeker toe bijgedragen dat de provincie Lapland niet langer te kampen heeft met een 

vertrekoverschot zoals dit wel sterk het geval was in de tweede helft van de jaren zestig en in het 

begin van de jaren zeventig (Talvitie 1971 78-94) 

Vanuit regionaal ontwikkelingspolitiek oogpunt beschouwd zou men terecht mogen concluderen dat 

voornoemde wetten hun positieve uitwerking niet hebben gemist Wat de rendierteelt betreft zijn bij 

deze ontwikkeling wel een aantal kanttekeningen te plaatsen 

Allereerst moet worden vastgesteld dat de wetgeving ertoe heeft bijgedragen dat de Saamische 

rendierteelt steeds meer is gaan lijken op die van de sedentaire Finse samenleving Rendiertelers 

wonen niet langer meer in de buurt van het weidegebied, waar de rendieren zich ophouden Hun 

rendierteelthoeven staan meestal in door de Finse overheid ontworpen nieuwbouwwijken in de 

woudzone 
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In de toelichting op de rendierteelthoevewetgevmg wordt zelfs toegegeven dat rendierteelttechnische 

overwegingen geen enkele rol hebben gespeeld bij de overheidsplannen 

"Gestreefd dient te worden naar een aaneengesloten woongebied van rendierteelthoeven, vanwege 

bestaande verkeersverbindingen en de realisering van een aantal diensten ab postkantoor, 

afvalverzorging, telefoonaansluitingen en infette alles wat het woongerief maar ten goede komt " 

(Аіагшкка 1969 10) 

In het onderzoeksgebied heeft de sedentansatie van de Saamische rendierteelt met de uitvoering van 

deze wetgeving definitief haar beslag gekregen Alleen in het rendierteeltdistnct Kasivarsi heeft een 

klein aantal Saamische huishoudingen gekozen voor twee woonplaatsen een huis bij de 

zomerweiden in de bergzone en een rendicrteelthoeve in de woudzone Zij wonen afwisselend en 

afhankelijk van het seizoen op een van de woonplaatsen Enkele rendiertelende Saamen hebben de 

voorkeur gegeven aan de bouw van een rendierteelthoeve in de buurt van hun zomerweiden 

(Peerajarvi en Kilpisjarvi) boven die in een nieuwbouwwijk in het veel zuidelijker gelegen dorp 

Karesuvanto 

Een tweede kanttekening betreft de negatie van de traditionele rechten van de Saamen 

De subsidieregeling voor de bouw van rendierteelthoeven stelt rendiertelers in de gelegenheid in het 

bezit te komen van eigen grond In feite vormt verwerving van eigen grondbezit een essentieel 

onderdeel bij het stichten van een rendierteelthoeve 

De Finse antropoloog Sarmela (1976 3-7, 1975, 1977 96 99) merkt in een aantal van zijn 

publicaties terecht op dat beoefenaars van natuurgebonden beroepen niet of nauwelijks bekend zijn 

met particulier grondbezit Volgens hem baseren zij zich veel eerder op aan de gemeenschap 

toebehorende gebruiksrechten, waarvan de toewijzing binnen de eigen groep is geregeld Bij Saamen 

bestond deze rechtspraktijk in de traditionele su'dâ (zie hoofdstuk 6) De rendiertelende Saamen in 

het onderzoeksgebied passen deze gemeenschappelijke gebruiksrechten nog steeds toe Van 

particulier eigendom van de weiden is bij hen geen sprake Veel meer zijn zij geïnteresseerd in het 

gebruik ervan en daarover maken de rendiertelersgroepen onderling mondelinge afspraken 

Het valt buiten het bestek van mijn onderzoek nader in te gaan op de rechtsgevolgen van de 

rendierteelthoevewetgevmg voor de Saamen Volgens de Saamische onderzoeker Aikio (1983 20-24) 

lijken de traditionele rechten van de su'dâ min of meer te zijn ingeruild voor de rechten van de 

bezitters van rendierteelthoeven In de praktijk zou dit gemakkelijk kunnen leiden tot een nog 

verdere aantasting van de oorspronkelijke rechten van de Saamen 
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Een derde kanttekening die ik wil plaatsen bij de door de Finse overheid sterk gesubsidi Je 

rendierteelthoeven, heeft betrekking op de nieuwe wooncultuur 

De meeste rendierteelthoeven zijn geprefabneeerde houten woningen, die ontworpen en gebouwd 

zijn volgens Finse technische en esthetische normen en standaarden BIJ het ontwerpen ervan is 

weinig of geen rekening gehouden met de locale wooncultuur van rendiertelende Saamen De 

rendierteelthoeven vertonen opvallend weinig variatie ten opzichte van elkaar In buitenkant en 

inrichting onderscheiden de rendierteelthoeven van rendiertelende Saamen zich nauwelijks van die 

van andere eigen woningen in het gebied De bewoners hebben hun schaars aanwezige houten 

multifunctionele meubilair, dat zij destijds locaal hebben aangeschaft of zelf hebben gemaakt, 

verruild voor modieus wooninteneur, vaak aangeprezen door rondreizende meubelbedrijven uit het 

zuiden van de provincie Lapland De keuken die ook wordt gebruikt als woonkeuken, is meestal van 

alle moderne apparatuur voorzien 

De traditionele indeling, waarbij de bewoners in een en dezelfde kamer (Fins pirtti) tegelijkertijd 

meerdere functies uitvoeren en mede daarom ook een belangrijke plaats was voor de informele 

omgang met elkaar (Ingold 1976 144-146), is verdwenen Hiervoor is in de plaats gekomen een 

meer individualistische woonstijl 

Ten slotte, dringt zich onvermijdelijk de vraag op, welke financiële consequenties het wonen in een 

rendierteelthoeve heeft voor de individuele rendierteler 

Op grond van gegevens, verstrekt door het regionale landbouwkantoor en de plaatselijke 

bankinstellingen, blijkt dat in Enontekio in de jaren zeventig met het stichten van een 

rendierteelthoeve gemiddeld een investering gemoeid was van FMK 180 000,— tot FMK 200 000,— 

De vermogenspositie van rendiertelende Saamen was echter van dien aard dat naast de beschikbare 

overheidsfinanciering zij weinig gebruik hebben gemaakt van bankkredieten 

De jaarlijkse vaste lasten alsmede de variabele kosten, die verbonden zijn aan de inrichting en het 

onderhoud van de rendierteelthoeve, moeten grotendeels opgebracht worden uit opbrengsten van de 

verkoop van rendiervlees Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het hoge kostenniveau in vele 

gevallen rendiertelers verplichtte om meer rendieren te slachten dan zij voorheen gewend waren te 

doen Bestudering van de rendierstatistieken van de beide rendierteeltdistricten Kasivarsi en Nakkala 

leert evenwel dat de jaarlijkse slachtpercentages nauwelijks enige verandering hebben ondergaan Wel 

zijn de absolute aantallen geslachte rendieren per rendierbezitter sterk toegenomen, hetgeen mogelijk 

was vanwege de betrekkelijk gunstige rendierteeltjaren Tegelijkertijd hebben rendiertelers in die tijd 

geprofiteerd van de sterke stijging van de rendiervlecspnjs 

Voor een andere categorie rendiertelers, die pas veel later gebruik maakten van de subsidieregeling 

voor een rendierteelthoeve, liggen de financiële inspanningen aanmerkelijk hoger De kosten voor de 
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bouw van een rendierteelthoeve zijn ondertussen verdubbeld zo niet verdrievoudigd Deze groep -

vaak gaat het om jonge rendiertelers met een betrekkelijk klein rendierbezit - dreigt inderdaad in een 

financíele afhankelijkheidspositie te geraken 

Deze situatie heeft er mede toe geleid dat de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistncten in 

overleg met de overheid ernaar streeft het rendierbezit van aankomende rendiertelers te stimuleren 

door het rendierbezit van personen, die niet langer in de rendierteelt professioneel werkzaam zijn, 

terug te dringen (o a door het beschikbaarstellen van een vervroegde uittredingspremie) 

RENDIERTEELTWERK 

Het natuurgebonden karakter van de rendierteelt brengt met zich mee dat het werk van de 

rendierteler in hoge mate gevoelig is voor de invloed van jaargetijden en veranderingen in de 

weersomstandigheden Zowel de aard als de inzet van het werk wisselen sterk per seizoen Naast deze 

afwisseling kenmerkt de rendierteeltarbeid zich bovendien door fysieke inspanningen, die van tijd tot 

tijd nodig zijn, hoe zeer ook gebruik gemaakt wordt van moderne technologische hulpmiddelen 

(vliegtuig, sneeuwscooter, mobiele telefoons, terreinmotor) 

In het veld bestaan de werkzaamheden uit verzamelen, tellen, merken, scheiden, slachten en hoeden 

van de rendieren Daarnaast verrichten rendiertelers onderhoudswerkzaamheden aan omheiningen 

en scheidingsruimten of nemen zij deel aan de bouw hiervan Ook besteden zij de nodige tijd aan 

onderhoud en reparaties van de verschillende transportmiddelen 

Het is niet zonder belang hier nog eens te benadrukken dat juist als gevolg van het natuurgebonden 

karakter van de rendierteelt de rendierteeltwerkzaamheden van jaar tot jaar nogal kunnen wisselen in 

tijdschema en mate van inspanning Zo kan onder andere de gesteldheid van de sneeuw van 

beslissende betekenis zijn bij het gebruik van de sneeuwscooter, de verplaatsing van de rendierkuddes 

en het bijeendnjven van de rendieren 

De rendierteler moet dus voortdurend rekening houden met seizoensvariaties in zowel de natuurlijke 

omgeving als het gedrag van het rendier Naast klimatologische omstandigheden zijn er voor de 

rendierteler nog andere factoren waar hij persoonlijk weinig of geen controle over heeft duidelijk 

van tevoren uitgestippelde plannen kunnen soms volledig teniet worden gedaan door rendierkuddes 

die zich vermengen met die van andere rendiertelersgroepen of die worden opgejaagd door 

loslopende honden, roofdieren of toeristen Ook wijzigingen in een voor rendieren vertrouwd 

migratiepatroon en tijdsplanning brengen dikwijls grote risico's en onzekerheid met zich mee 
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"The arctic winter imposes its own schedules Production and marketing require a great deal more 

attention to patience than to precision 

(Olson 1969 99) 

Het rendierteeltjaar (wettelijk vastgesteld van 1 juni tot 31 mei) kent feitelijk twee hoofdmomenten, 

die als bijzonder arbeidsintensief worden beschouwd, te weten 

a het merken van de rcndierkalveren en 

b de rendierscheiding en - slachting 

Het merken van de rendierkalveren vindt plaats in de zomermaanden juni augustus, terwijl de 

meeste rendicrscheidingen en het slachten van rendieren in de periode oktober - november worden 

uitgevoerd In de overige maanden houden de rendiertelers toezicht op de rendierkuddes, bewaken 

de voedselsituatie en verstrekken zonodig bijvocding of verplaatsen, waar nodig, de rendieren naar 

een ander weidegebied In voorkomende gevallen proberen ZIJ te verhinderen dat roofdieren in de 

buurt van de rendierkuddes komen (in 1995 werden in het hele rendierteeltgebicd 2124 rendieren 

door roofdieren gedood in Enontekio 802 rendieren (Poromies 1996 8-19) 

Als gevolg van onderscheid in vegetatiezones en de locale positie van de rendierteelt t o ν andere 

productiewijzen bestaan er in het rendierteelrwerk opmerkelijke regionale verschillen (Helle 1966) 

Zo valt in het zuidelijke deel van het Finse rendierteeltgebied, waar rendierteelt in hoofdzaak als 

nevenberoep wordt uitgeoefend, het hoogtepunt van de rendierteeltarbeid in de maanden september 

en oktober, vaak nog vóór de eerste sneeuw valt De rendieren worden dan bijeengedreven ten 

behoeve van de telling en slachting Daarna worden ze weer vrijgelaten Het hoeden van de 

rendieren is daar beperkt of blijft zelfs grotendeels achterwege Wel ziet men er op toe dat de 

rendieren niet het eigen rendierteeltdistrict verlaten of de akkers van de landbouwers vertrappen In 

een aantal rendierteeltdistricten is voor het hoeden van de rendieren in de plaats gekomen het 

regelmatig bijvoederen op plaatsen in de vrije natuur of in een omheinde ruimte in de buurt van de 

woning van de rendierteler Pas in de maand juni gaan de rendiertelers er op uit om de rendieren 

bijeen te drijven voor het merken van de rendierkalveren (Niemela 1974) 

In het woongebied van de Saamen bevolking, waar ruim de helft van alle professionele rendiertelers 

woont 1984 - 52,8 % (Αιίαο Ρ 1987 336), is het rendierteelrwerk meer geleidelijk over het 

rendierteeltjaar verdeeld (zie schema 62) 

Met het verzamelen van de rendieren in de herfst wachten de rendiertelers tot na de eerste 

sneeuwval Daarna neemt het rendierteelrwerk hen volledig in beslag tot het begin van de 

kalverpenode (april mei) De slachting, scheiding en telling, gecombineerd of gescheiden 

georganiseerd, vinden plaats in de wintermaanden november - januari Het hoeden van de 

rendierkuddes in het onderzoeksgebied Enontekio strekt zich naar gelang de externe 
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omstandigheden (het weer, de sneeuwcondities, dreiging van roofdieren) uit over een periode van 

negen tot tien maanden. 

62. Grafiek Verdeling van werkdagen in het rendierteeltjaar 1975-1976 van twee 

rendierteeltdistricten in het Saamische woongebied en twee in het zuiden van het 

rendierteeltgebied. 

werkdagen 

3000 

2000 

1000 

6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 maanden 

Tijdens de kalverpenode laat men de rendierkudde zoveel mogelijk met rust. Pas rond midzomer (21 

juni) trekken de rendiertelers er weer op uit om hun rendierkalveren te merken. Blijven er in de 

zomer nog ongemerkte kalveren over, dan heeft men gedurende de rest van het rendierteeltjaar 

genoeg gelegenheid deze alsnog te merken (meestal gebeurt dit in het voorjaar). 

De organisatie van het rendierteeltwerk berust volgens de rendierteeltwetgeving bij het 

rendierteeltdistrict. Alleen in Enontekió zorgen de verschillende rendiertelersgroepen zelf voor de 

organisatie en uitvoering van het rendierteeltwerk. De rendiertelersgroepen zijn daarin min of meer 

onafhankelijk. Wel probeert men de verschillende werkzaamheden op elkaar af te stemmen. 

63. Schema betreffende de klimatologische omstandigheden, de aard van 

rendierteeltwerkzaamheden en geïnvesteerde arbeidstijd alsmede het gedrag van het rendier in 

Enontekiö in het rendierteeltjaar 1976-77 
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Voor een gedetailleerde chronologische beschrijving van de rendierteeltwerkzaamheden op basis van 

eigen observaties tijdens mijn veldwerkperiode (1976-1978) alsmede voor korte beschrijvingen van 

de twee meest arbeidsintensieve momenten in het rendierteekjaar verwijs ik naar de bijlagen II en 

III De laatste twee beschrijvingen hebben betrekking op het rendierteeltdistnct Nakkala In schema 

wordt een overzicht gegeven van de aard van werkzaamheden, de geïnvesteerde arbeidstijd en het 

gedrag van het rendier in relatie tot de klimatologische omstandigheden in het weidegebied 

In deze paragraaf ga ik in op een een tweetal aspecten van het rendierteeltwerk te weten de 

arbeidsverdeling en de geïnvesteerde arbeidstijd 

Arbeidsverdeling 

Bij het rendierteeltwerk zijn personen van bijna alle leeftijdscategorieën en van beide geslachten 

betrokken 

Eerst wat statistische gegevens In het rendierteekjaar 1995-1996 was 2 3 % van de rendiereigenaren 

vrouw Hun rendierbezit is betrekkelijk klein, namelijk 14% van de getelde rendieren Van de 

vrouwen die rendieren bezitten, is slechts 3 % actief betrokken bij het rendierteeltwerk Deze cijfers 

gelden voor het hele Finse rendierteeltgebied In het woongebied van de Saamen liggen deze cijfers 

weliswaar gunstiger, maar de vrouw vormt ook hier een duidelijke minderheid (Jaasko 1996 19-20) 

Sinds ook de Saamische rendierteelt tot een extensieve, minder tijdrovende activiteit is geworden en 

het niet langer noodzakelijk is dat vrouwen en kinderen de rendierkudde volgen, verleggen veel 

vrouwen tegenwoordig hun activiteiten In het onderzoeksgebied houden vrouwen van rendiertelers 

zich primair bezig houden met het huishouden en de verzorging van hun kinderen en waar nodig, 

op incidentele wijze, nemen zij deel aan verschillende werkzaamheden in de rendierteelt Zowel 

binnen het gezin als ook in de rendiertelersgroep hebben vrouwen een vrij zelfstandige positie Zij is 

verantwoordelijk voor het bereiden van het voedsel en maakt kleding en uitrustingsstukken voor alle 

gezinsleden De meeste vrouwen zijn erg bedreven in traditioneel Saamisch handwerk (vele jonge 

vrouwen volgen met grote interesse cursussen op het gebied van Saamisch handwerk) 

Levensmiddelen, huishoudelijke producten alsmede materiaal voor Saamische kleding kopen zij 

zelfstandig in Bij hun bezoeken aan het kerkdorp regelen alle voorkomende financiële en 

administratieve zaken van het gezin 

In tegenstelling tot hun vrouwelijke collega's in het rendierteeltdistnct Nakkala zijn Saamische 

vrouwen in Kasivarsi actief in de belangenbehartiging van hun rendiertelersgroep tijdens de 

halfjaarlijkse vergadering van het rendierteeltdistnct " Onze mannen hebben wel belangrijkere dingen 

te doen 

In vele rendiertelersgezinnen is de vrouw een gelijkwaardige gesprekspartner als het gaat over de te 

volgen rendierteeltstrategie en in sommige gevallen heb ik mogen waarnemen dat haar mening van 
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doorslaggevende betekenis was (zie ook Magga-Hetta 1996 18-19) Bij de verkoop van het 

Saamische handwerk, dat zijzelf heeft vervaardigd, neemt ZIJ dikwijls eigen initiatieven 

Haar participatie aan het rendierteeltwerk blijft veelal beperkt tot de twee eerdergenoemde 

arbeidsintensieve momenten in het rendierteeltjaar 

In de zomer neemt zij soms deel aan het merken van de rendierkalveren Meestal is zij in de winter 

aanwezig bij de scheidingsruimte, waar een deel van de rendieren wordt opgedeeld in wintergroepen 

en een ander deel wordt geslacht Sommige vrouwen houden dan de administratie bij van welke 

rendieren voor de verkoop bestemd zijn Regelmatig consulteren de mannen, die het fysiek zware 

werk binnen de scheidingsruimte doen, hun vrouw bij de verkoop van hun rendieren 

De Saamische onderzoekster Jaasko ( 1996 19) merkt m ι terecht op dat " rendierteelt een bestaans-en 

leefwijze is van het hele gezin " 

Buiten het rendierteeltwerk trekt de vrouw er regelmatig samen met haar echtgenoot op uit om 

wilde bessen te plukken en/of assisteert zij hem bij het werpen en binnenhalen van visnetten op de 

binnenmeren 

Uit bovenstaande beschrijving zal duidelijk zijn dat de fysiek zwaardere taken in de rendierteelt door 

de mannen worden uitgevoerd Een specifieke mannentaak is de reparatie en het onderhoud van de 

verschillende hulpmiddelen zoals sneeuwscooter, slede, motorfiets en lasso 

Het slachten van rendieren die voor eigen consumptie bestemd zijn, wordt aan de mannen 

overgelaten, evenals een aantal verwerkingen van het rendiervlees zoals het in stukken snijden, roken 

en drogen 

Er is geen strakke arbeidsverdeling naar leeftijd In de meeste gevallen verrichten jonge rendiertclers 

het fysiek zwaardere werk zoals het hoeden en bijeendnjven van de rendieren Voor hen zal in de 

winterperiode ook het gebruik van de sneeuwscooter daarbij zeker een bepaalde aantrekkingskracht 

hebben Toch wordt het rendierteeltwerk niet helemaal aan jongeren overgelaten Ook de wat 

oudere rendiertelers (boven veertig jaar), die meestal over veel rendieren beschikken, nemen actief 

deel aan alle soorten werkzaamheden Feitelijk speelt bij de arbeidsverdeling en arbeidsinzet veelmeer 

de omvang van het rendierbezit een belangrijke rol Immers de rendiertelersgroep verwacht van de 

individuele rendierbezitter dat zijn bijdrage aan het rendierteelrwerk steeds in evenredigheid is met 

zijn rendierbezit 

Degenen die boven de middelbare leeftijd komen, laten geleidelijk het inspannende rendierteeltwerk 

over aan de jongeren en bouwen op deze wijze langzaam hun rendierbezit af ten behoeve van hun 

eigen kinderen Niettemin zijn zij steeds betrokken bij rendierteeltzaken Bij rendierscheidingen 

blijven zij zolang mogelijk zelfstandig hun rendieren verzorgen, merken hun rendierkalveren in de 
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zomer en voeren bij huis reparaties uit aan sledes en sneeuwscooters Daarnaast houden zij zich bezig 

met het temmen van rendieren, visserij en jacht (stropen) op sneeuwhoen en vossen Hun ervaring 

en kennis wordt gerespecteerd Zo hebben zij op hoge leeftijd, weliswaar op indirecte wijze, een 

invloedrijke positie bij de dagelijkse rendierteeltwerkzaamheden 

Over de jongeren kan hier worden gezegd dat sinds de bouw van schoolinternaten in de jaren vijftig 

en zestig en de bouw van rendierteelthoeven aan de periferie van de weidegronden het van jongsaf 

aan en in de praktijk vertrouwd raken met het gedrag van het rendier en de verschillende onderdelen 

van de rendierteelt voor hen bijna onmogelijk is Het "natuurlijke" leerproces blijft nu in feite 

beperkt tot de periodes van de schoolvakanties, welke overigens niet helemaal parallel lopen met de 

verschillende kernactiviteiten in het rendierteeltjaar (in Noors Lapland krijgen kinderen van 

rendiertelers in de wintermaanden enkele weken vrijaf om hen in de gelegenheid te stellen aan het 

rendierteelrwerk deel te nemen (Nils Isak Eira 1983 43) 

Kinderen van rendiertelers die het vak van hun vader willen leren, zijn daarom min of meer 

gedwongen om rendierteeltcursussen te volgen 

Uit het vorenstaande moge blijken dat er in het onderzoeksgebied van een ver doorgevoerde 

arbeidsverdeling in de rendierteelt nauwelijks sprake is Wel wordt bij de uitvoering van de 

verschillende werkzaamheden een duidelijk onderscheid gemaakt in collectieve en individuele 

verantwoordelijkheid Zoals eerder beschreven (hoofdstuk 6) voeren de leden van de verschillende 

huishoudingen binnen de rendiertelersgroep een groot aantal taken gemeenschappelijk uit 

Tijdens het hoeden en bijeendnjven van de rendieren heeft iedere rendierteler dezelfde opdracht en 

verantwoordelijkheid Voor de rendierkudde bestaande uit rendieren van verschillende 

rendierbezitters, draagt in feite een ieder medeverantwoordelijkheid Wanneer het echter gaat om 

taken zoals het merken van rendierkalveren en de verkoop van rendieren, dan zorgt in principe 

ledere rendierbezitter alleen voor zijn eigen rendieren Eventueel kan hij zich daarbij laten assisteren 

door een gezms- of familielid of door een persoon van buiten de rendiertelersgroep Dit laatste komt 

alleen voor bij de rendiertelersgroepen Nakkala en Magga 

Slechts ingeval een rendierteler daartoe vooraf opdracht krijgt, neemt hij ook de rendieren van een 

andere rendierbezitter onder zijn hoede 

Geïnvesteerde arbeidstijd 

In de Saamische rendierteelt houden de rendiertelers hun rendieren bijna permanent onder toezich 

Dit stelt hen in staat om bepaalde werkzaamheden op een ecologisch passend moment en over een 

langere periode uit te voeren Als voorbeeld hiervan geldt het merken van de rendierkalveren Deze 
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arbeid vindt hoofdzakelijk plaats in de zomermaanden, maar ook in de herfst en zelfs in het voorjaar 

worden nog tientallen rendierkalveren van een oormerk voorzien In tegenstelling tot andere 

rendierteeltdistricten buiten het onderzoeksgebied komen ongemerkte rendierkalveren hier dan ook 

zelden voor Juist vanwege het voortdurende contact met de rendierkudde vertoont de arbeidscyclus 

van de rendiertelende Saame een aanmerkelijk minder grillig verloop dan dat het geval is in de 

rendierteeltdistricten in het zuiden en midden van het rendierteeltgebied 

Bekijken we de geïnvesteerde arbeidstijd ten tijde van mijn veldwerkoenode zoals weergegeven in het 

onderstaande overzicht van de vijf Saamische rendiertelersgroepen in Enontekio (informatie 

verzameld in samenwerking met de Saamische bioloog Aikio), dan blijkt dat per geteld rendier 

gemiddeld 1,2 werkdagen werd gewerkt (zie tabel 64) Het rendierteeltjaar 1976-77 was volgens 

rendiertelers een normaal jaar wat betreft temperatuur, neerslag en de toestand van de weiden In het 

overzicht heb ik alleen de actieve arbeidstijd van de rendiertelers aangegeven De duur van hun 

werkdag varieert van 3 tot 8,5 uur Buiten beschouwing is gelaten de zogenaamde passieve werktijd, 

dat wil zeggen de tijd waarin de rendierteler door slecht weer of om andere redenen gedwongen is te 

wachten hetzij thuis hetzij in zijn tijdelijke uitvalbasis (tent, blokhut) in het veld In een recentelijk 

Noors onderzoek wordt de geïnvesteerde arbeidstijd in verband met deze wachttijden voor sommige 

rendiertelersgroepen met 20 % vermeerderd (Pohjoiskalottikomitea 1981 32) Uit gegevens die 

afkomstig zijn van verschillende informanten uit de vijf rendiertelersgroepen kan voorts worden 

64. Tabel Geïnvesteerde arbeidstijd van vijf saamische rendiertelersgroepen in Enontekio 

in het rendierteeltjaar 1976-1977 

rendierteelt 

groep 

Kasivarsi 

Juuso 

Kova/Labba 

Erkuna 

Nakkala 

Magga 

Nakkala 

aantal getelde 

rendieren 

1352 

2 298 

1 582 

3 939 

452 

aantal actieve 

rendiertelers 

14 

19 

14 

23 

11 

aantal werkdagen 

(geschat) 

2 000 

3 200 

1 800 

3 750 

650 

aantal werkdagen 

per geteld rendier 

1,5 

1,4 

1,1 

1,0 

1 4 

bron ingevulde vragenlijsten Aikio (1977) 
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afgeleid, dat de arbeidsinspanning zelden gelijkelijk is verdeeld een kleine rendiertelersgroep moet 

naar verhouding meer werk verrichten dan op grond van het rendierbezit mag worden verondersteld 

(vergelijk bijvoorbeeld de rendiertelersgroepen Juuso en Nakkala) 

Van alle rendierteeltwerkzaamheden in het onderzoeksgebied neemt het hoeden bijna de helft van de 

totale arbeidstijd in beslag Vervolgens gaat veel arbeidstijd zitten in het verzamelen, scheiden, tellen 

en slachten van de rendieren In schema is een procentuele verdeling van de 

rendierteeltwerkzaamheden ten opzichte van de totale arbeidstijd gemaakt Hierbij dient te worden 

aangetekend dat tussen de rendiertelersgroepen er geringe verschillen kunnen bestaan die hun 

oorzaak vinden in de onderlinge afwijkingen in omvang en gesteldheid van de rendierweiden en 

vooral in de traditionele rendierteeltgewoonten van iedere rendiertelersgroep Wat dit laatste betreft, 

is het illustratief om te noemen dat de rendiertelersgroepen in het rendierteeltdistnct Kasivarsi 

bijvoorbeeld de scheiding, slachting en telling elk apart in tijd en locatie uitvoeren, terwijl in het 

rendierteeltdistnct Nakkala deze verrichtingen tegelijkertijd en op één locatie plaatsvinden 
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65. Schema over de procentuele verdeling van verschillende rendierteeltwerkzaamheden 

gedurende het rend ¡er teelt jaar 1976-1977 

Werkzaamheden 

Hoeden 

Verzamelen/ tellen/ 
schelden/ slachten 

Verzamelen/ 
rendierklaveren merken 

Onderhoud/ Bouw 
van omheinlgen 

Onderhoud 
hulpmiddelen 

Bestuur/ 
vergadering 

% van totale arbeidstijd 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 

13. Mobiele slacht- en koelwagen bij de rendierscheidingsruimte Talvadas. 

ren tl i ert eelt dist riet Näkkälä, november 1976 

[щ>,* 
,ил E 
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14. Slachten van rendieren bij de rendierscheidingsruimte Tal va das. 

rendi er t cel td i s tri et Näkkälä, november 1976 

15. Telling van de rendieren in de scheidingsruimte bij Raittijärvi. rendierteeltdistrict 

Käsivarsi, maart 1977 
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16. Rendieren wachten op het merken van de rendierkalveren. Kalkujärvi, juli 1977 

17. Rendierteler in actie bij het vangen van een rendierkalf. Kalkujärvi, juli 1977 
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18. J. Antinp. Näkkäläjärvi met echtgenote bij het merken van de rendierkalveren. 

Kalkujärvi, juli 1977 

19. Rendierteler As la к Magga brengt een oormerk aan bij een rendierkalf. Kalkujärvi, 

juli 1977 
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20. Rendierteler observeert rendieren in de rendierscheiding vóór de indeling in 

winterkudden en het slachten 

vv -
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HOOFDSTUK 13 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In de voorgaande hoofdstukken heb ik in de eerste plaats een beschrijving gegeven van de cultureel-

ecologische ontwikkeling van de Saamische rendierteelt in het noordwesten van Fins Lapland zoals 

die sinds het begin van de 17e eeuw maar vooral in de laatste decennia vorm heeft gekregen. De 

nadruk in deze beschrijving ligt achtereenvolgens op de uitvoering en organisatie van rendierteelt-

activiteiten in de verschillende perioden, op de eigen Saamische sociale organisatie sn'da en tenslotte 

op de interactieprocessen tussen rendiertelende Saamen en de Finse lokale bevolking. 

In dit slothoofdstuk wil ik terugkomen op het theoretisch kader dat ik in het begin van deze studie 

heb geschetst en dat ontleend is aan een aantal visies in de ecologisch-antropologische literatuur over 

de samenhang tussen samenleving en omgeving. Uitgaande van Steward's klassieke "Theory of 

Culture Change" (1955) heb ik twee begrippen naar voren gehaald, die centraal staan in de culturele 

ecologie - aanpassing en omgeving - en ze ten behoeve van dit onderzoek nader uitgewerkt. 

Wat betreft het begrip "aanpassing" ligt in deze studie het accent op het interactieve karakter van de 

relatie tussen habitat, economie en samenleving. Voorts heb ik me in het gebruik van het begrip 

"omgeving" aangesloten bij opvattingen van Barth (1956; 1964), Hjort (1982) en Vansina (1992), 

die anders dan Steward en de andere grondleggers van de ecologische antropologie een ruimer 

gedefinieerde benadering voorstaan en in hun ecologische modellen naast de "natuurlijke omgeving" 

ook de aanwezigheid en activiteiten van andere bevolkinggroepen als essentiële omgevings-facroren 

opnemen. 

In het onderzoek heb ik de rendierteelt niet alleen beschouwd als een eigen Saamische leefwijze, 

maar ook als een duurzame vorm van ecologische interactie van de Saamen met hun omgeving, die 

naast rendierweiden en andere natuurlijke hulpbronnen onder meer gekenmerkt wordt door de 

aanwezigheid van de Finse lokale bevolking, de (Finse) overheid en andere supra-nationale 

bestuursorganen (Europese Unie). 

Uitgaande van een in het eerste hoofdstuk uiteengezette interactie-model heb ik in deze studie 

nagegaan in welke mate sociale, culturele, politieke en economische externe omstandig-heden van 

invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de Saamische rendierteelt van een grotendeels op 

zelfvoorziening en ruilhandel gebaseerde activiteit naar een gecommer-ciahseerde bestaanswijze. 

De uitgestrektheid en de ligging van het woongebied van de Saamen impliceren dat de natuurlijke 

omstandigheden regionaal sterk van elkaar afwijken en juist al in een vroeg stadium hebben geleid 

tot verschillen m bestaanswijzen en cultuuruitingen van de verschillende groepen. Aan deze interne 

verscheidenheid is in de wetenschappelijke literatuur over de Saamen in het verleden vaak wat al te 

gemakkelijk voorbij gegaan. De rendierhoudende Saamen zijn in tegenstelling tot het stereotype 
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beeld van Saamen als rendiertelende bevolkingsgroep steeds een minderheid geweest Ook in het 

onderzoeksgebied Enontekio - een gemeente met ongeveer 2500 inwoners - vormen de 

rendiertelende Saamen eveneens een kleine minderheid (ca 16%) 

De ontwikkeling van de Saarmsche rendierteelt kan sinds de 17e eeuw in grote lijnen worden 

omschreven als de ontwikkeling van een nomadische leef- en bestaanswijze met een sterk 

zelfvoorzienend karakter en veelzijdigheid in het gebruik van het rendier naar een moderne 

rendierteelt als bedrijfstak die zich uitsluitend toelegt op rendiervleesproductie volgens 

markteconomische principes en met gebruikmaking van technische hulpmiddelen en 

wetenschappelijke inzichten 

Dit transformatieproces heeft een aantal fasen doorgemaakt die zich in de navolgende periodisering 

laten beschrijven 

- de periode van het rendiemomadisme (begin 17e eeuw tot eind 19e eeuw) 

- de decennia van grenssluitingen (in de tweede helft van de vorige eeuw 1852, 1889), de 

introductie van het rendierteeltdistnctenstelsel (1898) en de reglementering van de rendierteelt in 

deze eeuw 

- de tweede helft van de 20e eeuw waarin de modernisering van de rendierteelt snel voortschreed 

Het rendiemomadisme met zijn jaarlijkse grensoverschrijdende migraties (veiliggesteld door het 

grenstractaat van 1751) naar de kust van de Noordelijke Ijszee bereikte in het onderzoeksgebied in 

de loop van de 18e en 19e eeuw zijn volle omvang De traditionele rendierteelt lijkt in die jaren in 

hoge mate afgestemd op het omringende ecosysteem, waarbij de Saamen gebruik maakten van de 

mogelijkheden die het natuurlijk milieu te bieden heeft Dit leidde tot duidelijke verschillen in 

lokale gewoonten, technieken en manieren van omgang met de rendieren Ook nu nog treffen we 

deze verscheidenheid in het Saamische rendierteeltgebied aan De voornaamste kenmerken van de 

rendierteelt in deze periode zijn - in het licht van de interrelatie tussen rendieren, rendiertelers en 

hun omgeving - als volgt a) een intensieve mutualistiche omgang met het rendier; b) rationeel en 

functioneel gebruik van het weidegebied door toepassing van weiderotatie en c) de centrale plaats die 

het rendier inneemt in de Saamische cultuur en het veelzijdige gebruik dat daarvan in het alledaagse 

leven gemaakt wordt 

In de jaarcyclus van de nomadische rendierteelt (voor de periode 1900-1950 uitvoerig beschreven in 

hoofdstuk 5) vallen de vier seizoenen duidelijk te onderscheiden naar gelang het jaargetijde trekken 

rendiertelers met hun kuddes naar verschillende weidegebieden volgens een betrekkelijk vast 

migratiepatroon en verrichten daar werkzaamheden die in overeenstemming zijn met enerzijds de 

345 



biologische behoeften van het semi-gedomesticeerde rendier en anderzijds de seizoensgebonden 

veranderingen in de ecologische omstandigheden 

In de tweede helft van de 19e eeuw krijgen rendiertelende Saamen in toenemende mate te maken 

met economische activiteiten van een groeiende sedentaire bevolking in het binnenland en aan de 

kust Tussen deze beide groepen treden conflicten op over het gebruik van de natuurlijke 

rijkdommen in het weidegebied Aanvankelijk kunnen de rendiertelende Saamen voor wat betreft de 

bescherming van hun belangen nog rekenen op de Zweedse overheid, maar dit verandert naarmate 

de kolonisatie in het onderzoeksgebied voorschrijdt en de dominante positie van de sedentaire 

bevolking op lokaal bestuurlijk niveau steeds meer haar stempel drukt op de ontwikkeling van de 

rendierteelt Ook politieke beslissingen van de nationale overheid hebben hun repercussies op de 

locale rendierteelt Het meest ingrijpend is het besluit (van Zweden, Noorwegen en Rusland) om de 

traditionele grensoverschrijding van de staatsgrenzen door rendiertelende Saamen met hun 

rendierkuddes niet langer toe te staan Dat dwingt de rendiertelende Saamen in het grensgebied van 

de drie landen tot keuzen en oplossingen, die op bijzondere wijze hun aanpassingsvermogen 

(wisseling van staatsburgerschap) en ondernemingszin (de zoektocht naar nieuwe weidegebieden) 

illustreren Uit het onderzoeksgebied Enontekio trekken vanwege de grenssluiting tien 

rendiertelende Saamen gezinnen naar het noordoosten van Fins Lapland Voor anderen becekent dit 

overheidsingrijpen dat ze hun rendiertelersbestaan moeten opgeven 

Met het risico van confiscatie van hun rendieren blijven sommige rendiertelersgroepen toch het 

weidegebied aan de andere kant van de staatsgrens gebruiken De plaatsing van een gaasafrastering 

langs de staatsgrenzen in de jaren zestig van deze eeuw maakt echter een definitief einde aan het 

illegale grensoverschrijdend verkeer van rendierkuddes (met uitzondering van een aantal groepen uit 

Noorwegen en Zweden, aan wie het op grond van een bilaterale overeenkomst wordt toegestaan 

weidegebieden over de staatsgrens te gebruiken) 

De snelle groei van het rendierbezit m η onder de Finse sedentaire bevolking en de toenemende 

conflicten tussen rendiertelers en de agrarische locale bevolking, hoofdzakelijk tot uitdrukking 

komend in het stijgend aantal hooischaden alsmede de zorg voor de staatsbossen dwingt de Finse 

overheid tot maatregelen met betrekking tot de organisatie en reglementering van de rendierteelt Zij 

laat zich hierbij vooral leiden door ervaringen en initiatieven van rendiertelende Finnen in het zuiden 

en oosten van het huidige rendierteeltgebied De gedwongen instelling van rendierteeltdistricten in 

1898 is daarvan een goed voorbeeld 

In de periode na de Tweede Wereldoorlog staat de lokale Saamische rendierteelt veel meer in het 

teken van intensievere contacten met de moderne Finse industriële maatschappij met als gevolg een 
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verdere integratie van de rendierteelt in de nationale markteconomie De rendicrteelt begint zich dan 

primair te ontwikkelen tot een marktgeoriënteerde rendiervleesproductie 

Voor de Saamische rendieertcelt betekent deze ontwikkeling onvermijdelijk het verlies van haar 

zelfvoorzienend karakter en het veelzijdige gebruik van het rendier De omgang met het rendier 

wordt extensiever In deze periode krijgt ook de sedentansatie van de Saamische rendierteelt 

definitief haar beslag 

Bovendien is het natuurgebonden bestaan van de rendierteler in toenemende mate afhankelijk 

geworden van externe omstandigheden zoals energiebronnen, marktontwikkelingen en politieke 

besluitvorming over het gebruik van de natuurlijke omgeving Niet langer zijn weidegronden een 

bestaansbron alleen voor rendiertelers In de afgelopen decennia krijgt de rendierteelt met andere 

vormen van gebiedsbenutting dan die van de locale landbouwers en veetelers te maken zoals 

toerisme, mijnbouw, bosbouw en opwekking van hydro-energie Deze verhoogde exploitatiedruk 

alsmede ingrepen van technologische en andere aard (o a grensoverschrijdende luchtvervuiling) 

houden een ernstige bedreiging in van het natuurlijk milieu, waarmee de rendierteelt zo nauw 

verbonden is 

De rendiertelende Saamen in het onderzoeksgebied waren traditioneel georganiseerd in 

rendiertelersgroepen Een dergelijke groep of sii'dâ (hoofdstuk 6) kan worden beschouwd als een 

werkeenheid met een familiale kern Zij was nauw verbonden met de Saamen cultuur en feitelijk een 

voortzetting van de su'dâ uit de periode van de jacht en visvangstcultuur In die tijd was de sii'dâ 

een regionale eenheid van seizoensgebonden samenwerking en samenwonen van tientallen gezinnen, 

met door de Zweedse overheid verleende bestuurlijke bevoegdheden en rechten In de Saamische 

rendierteelt is de sn'dâ geworden tot een samenwerkingsverband van professionele rendiertelers die 

gemeenschappelijk de kudde hoeden en een eigen migratiepatroon volgen Binnen de sn'dâ vindt 

naar gelang de wisseling van de seizoenen een hergroepering van gezinnen plaats Maar in 

tegenstelling tot de su'dâ van de Saamische jagers en vissers, waar in de wintermaanden sprake was 

van een concentratie van de verschillende gezinnen, splitst de sn'dâ in het rendiernomadisme ofwel 

de rendiertelersgroep zich juist in kleinere eenheden op De su'dâ is uitdrukkelijk geen gesloten 

gemeenschap nieuwe leden van buicen kunnen tot de sn'dâ toetreden - ook kolonisten 

De sn'dâ is evenmin een traditionele afstammingsgroep omdat de leden niet noodzakelijk met elkaar 

verwant hoeven te zijn Wel heeft iedere rendiertelersgroep eén of meerdere kerngeslachten Tijdens 

de periode van mijn veldonderzoek waren er vijf Saamische rendiertelersgroepen, die in de jaren 

negentig nog steeds bestaan, bij hen berust de zorg voor de organisatie en uitvoering van het 

dagelijkse rendierteeltwerk Het door de wet voorgeschreven rendierteeltdistnct beperkt zich in feite 
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slechts tot uitvoering van administratieve taken. Deze situatie is voor het Finse rendierteeltgebied 

uniek te noemen. 

Binnen de Saamische rendiertelersgroep zijn individualiteit en gelijkheid in het algemeen sterk 

ontwikkeld. Het leiderschap is het resultaat van een proces van sociale instemming en vaak van 

stilzwijgende consensus. Er wordt meer gekeken naar professionele bekwaamheid in het 

rendierteeltwerk dan naar afkomst of bezit. 

De onderlinge verhoudingen tussen rendiertelersgroepen evenals het gebruik van de weiden binnen 

het eigen rendierteeltdistrict zijn uitsluitend geregeld op basis van mondelinge afspraken. Van grote 

gemeenschappelijkheid en onderlinge samenwerking is weinig sprake, terwijl de concurrentie om de 

weiden voortdurend aanwezig is Ingeval van bepaalde schendingen bij her gebruik van de 

rendierweiden hanteren de rendiertelersgroepen hun eigen sancties waaronder die van veediefstal en 

wraakacties. 

In het tweede deel van hoofdstuk 6 heb ik een overzicht gegeven van de bovengenoemde vijf 

Saamische rendiertelersgroepen in Enontekiò waarbij ik voor elk van deze groepen aandacht heb 

gevraagd voor hun ontstaansgeschiedenis, verwantschapsrelaties, leiderschap en de wijze van 

uitoefening van de rendierteelt. Daar bleek dat er onderling nogal wat verschillen zijn die veelal 

samenhangen met de topografie en bewoning van het weidegebied en/of te maken hebben met de 

persoonlijkheden binnen de rendiertelersgroep. 

Sinds Finse kolonisten zich met rendierteelt, hoofdzakelijk als nevenactiviteit, zijn gaan bezighouden, 

is de ontwikkeling van de rendierteelt op organisatorisch en legislatief gebied door hen gedomineerd. 

Het in 1898 verplicht gestelde rendierteeltdistnctenstelsel komt voort uit de kringen van Finse 

rendiereigenaren in het zuidelijk deel van het rendierteeltgebied waar in die tijd vanwege de 

combinatie van verschillende bestaansactiviteiten behoefte bestond aan meer samenwerking. 

Bovendien wilde men met de invoering van het districtenstelsel vooral ook de belangen van niet-

rendiertelers veilig stellen: bij schadegevallen door rendieren kon het rendierteeltdistrict namelijk 

aansprakelijk worden gesteld (hoofdstuk 7). 

Het district is volgens de huidige wetgeving een bestuurlijke eenheid van rendiereigenaren, die in 

eerste instantie de voorwaarden moet scheppen voor de rendierteelt, overigens met dien verstande 

dat de individuele rendiereigenaar uiteindelijk de beslissingsbevoegdheid heeft over zijn bezit en 

daaruit ook alle voortvloeiende voordelen geniet. Het Finse rendierteeltgebied is opgedeeld in 57 

districten, waarvan twee (Nàkkala en Kasivarsi) in het onderzoeksgebied zijn gelocaliseerd. 

Vanaf zijn ontstaan heeft het rendierteeltdistrict in het onderzoeksgebied vooral gefungeerd als 

instantie die belast was met de regeling van de vele schadegevallen en de vaststelling van 

schadevergoedingen aan de locale landeigenaren. De laatste decennia beperken de beide 
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rendierteeltdistncten zich slechts nog tot bestuurlijke en administratieve taken die in de wetgeving 

staan voorgeschreven Hoewel de leiding van de rwee districten thans bijna volledig in handen is van 

rendiertelende Saamen blijft hun actieve betrokkenheid bij het werk van het district zeer beperkt 

Voor de organisatie en uitvoering van het dagelijkse rendierteeltwerk geven zij uitdrukkelijk de 

voorkeur aan de eigen informele groepen van eigenaren 

Zoals eerder al is aangegeven heeft bij de opstelling van de eerste rendierteeltwetgeving in 1932 de 

wijze van rendierteelt van Finse landbouwers en veetelers in het zuiden van het huidige 

rendierteeltgebied model gestaan De omstandigheden daar verschillen echter aanmerkelijk met die 

in het huidige woongebied van de Saamen Voor de Finse wetgever had de onwikkeling van de 

rendierteelt niet de hoogste prioriteit, maar stond voor hem juist het veiligstellen van de belangen 

van andere bestaansgroepen tegen de vermeende schadelijkheid van het rendier voorop Destijds en 

ook bij latere herzieningen van de rendierteelrwet wordt vrijwel volledig voorbij gegaan aan de 

eigenheid van de Saamische rendierteelt met onder meer haar wisselend weidegebruik, de migraties 

tussen verschillende vegetatiezones, het min of meer permanente hoeden en het bestaan van 

rendiertelersgroepen 

De nieuwe rendierteeltwet van 1990, waarvan de voorbereiding ruim 14 jaar in beslag heeft 

genomen, vormt in dat opzicht een duidelijke verbetering De positie van de rendierteelt ten 

opzichte van andere vormen van gebiedsbenutting lijkt nu beter beschermd In het bijzonder de 

aanwijzing van een "speciaal voor de rendierteelt bestemd gebied", dat bijna samenvalt met het 

woongebied van de Saamen in Finland, biedt de Saamische rendierteelt (in de wetgeving wordt dit 

onderscheid met de Finse rendiertelers overigens niet gemaakt) een grotere bestaanszekerheid 

Bovendien laat de huidige wet meer ruimte voor de rendiertelende Saamen om hun rendierteelt op 

traditionele wijze uit te blijven oefenen binnen de grenzen van het district 

In hoofdstuk 8 komt verder kort de historische ontwikkeling ter sprake van de rechten voorzover 

deze betrekking hebben op het rendierbezit en het gebruik van de weiden Wat betreft het laatste zijn 

de Finse wetgever en de rendiertelende Saamen volstrekt tegengestelde opvattingen toegedaan 

Volgens de Finse wetgever staat het recht van weidegebruik geheel los van de vraag van eigcndoms-

en bestuurlijke verhoudingen, terwijl van de zijde van de Saamen sterk wordr gepleit voor het 

alleenrecht voor de uitoefening van de rendierteelt, jacht en visserij in hun woongebied ZIJ stellen 

dat de weiden (het merendeel ligt op sraatsgronden) feitelijk nog steeds in het bezit zijn van de leden 

van de voormalige Saamische sii'dâ 

In de huidige wetgeving vormt het bezit van rendieren het uitgangspunt voor de uitoefening van de 

rendierteelt en het gebruiksrecht van de weiden Alleen Finse staatsburgers woonachtig in het 
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wettelijk gedefinieerde rendierteeltgebied, en rendierteeltdistricten is het toegestaan rendieren te 

bezitten 

Ruim drie eeuwen onderhouden rendiertelendc Saamen en sedentaire bewoners (zowel Saamen en 

niet-Saamen) in het binnenland en aan de kust van de Noordelijke Ijszee een veelheid en 

verscheidenheid van contacten met elkaar, die vaak een sterk seizoensgebonden karakter hadden 

(hoofdstuk 9, 10 en 11) Zo verleende men elkaar onderdak, vond er uitwisseling van goederen 

plaats, zorgde men voor eikaars rendieren en hielp, waar nodig, bij het rendierteeltwerk Ook werden 

er tussen elkaar huwelijken gesloten Deze veelzijdige economische en sociale contacten tussen 

rendierteler en sedentaire bewoner vallen onder de noemer van verdi-relatie Voor de 

rendiertelersgroep was de verdi-relatie van grote instrumentele waarde in haar interactie met een 

fysiek onvriendelijk en verafgelegen woongebied Ten opzichte van de sedentaire bevolking namen 

de rendiertelers vanwege hun intermediaire rol bij de verzorging van essentiële goederen en 

basismateriaal en het verlenen van verschillende diensten (uitleen van rendieren, verzorgen van 

transport) een sterke positie in Ook de sedentaire bewoner had voordeel bij deze contacten omdat 

deze voor hem de mogelijkheid boden tot goederenruil De rendiertelers brachten van hun bezoeken 

aan de marktdagen in de regio belangrijke voedselproducten en benodigdheden voor de sedentaire 

bewoners mee Een groot aantal Finnen vond tijdelijk emplooi bij de verschillende 

rendiertelersgroepen, hetgeen voor hen een belangrijke bron van verdiensten (meestal in de vorm van 

rendieren en andere goederen) vormde 

Beide groepen hadden bij deze contacten veel baat, ook al bestonden er van tijd tot tijd ernstige 

meningsverschillen over schade, die rendieren zouden hebben veroorzaakt 

In de tweede helft van de 20e eeuw verdwijnt deze verdi-relatie geleidelijk als gevolg van regionale en 

nationale ontwikkelingen die verband houden met de ontsluiting van het woongebied en de 

nadrukkelijke invoering van de geldhuishouding alsmede met ontwikkelingen binnen de Saamische 

rendierteek zoals sedentansatie van de rendiertelers en de rationalisering en mechanisering van de 

rendierteelt De vroegere afhankelijkheid van eikaars activiteiten en producten neemt af en het 

verschil in levenspeil tussen beide groepen wordt kleiner 

Het naast elkaar bestaan van de twee bestaansgroepen (rendiertelers en de landbouwcnde en 

veetelende bevolking) levert in de beginperiode van de kolonisatie van Lapland (eind 17e eeuw) 

weinig conflicten op Naarmate de kolonisatie echter voortschrijdt, het rendierbezit zich sterk 

uitbreidt en van Finse overheidszijde in het begin van deze eeuw de ontwikkeling van de landbouw 

krachtig wordt gestimuleerd, ontstaan er in toenemende mate klachten over schade die rendieren 

zouden toebrengen aan akkers, natuurweiden en eigendommen van sedentaire bewoners (hoofdstuk 

10) De schade wordt verhaald op het rendierteeltdistnct, dat op zijn beurt de verschillende 
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rendiertelersgroepen aansprakelijk stelt In de periode 1930-1960 kwamen jaarlijks bij het district 

Nakkala zo'n 500 schadeclaims wegens hooischade binnen Het hoge aantal claims is op zich al een 

indicatie voor de afnemende bewegingsruimte waarmee de rendiertelers in deze jaren te kampen 

hebben Voor vele sedentaire bewoners blijken overigens de uit te keren schadevergoedingen, al of 

niet terecht geclaimd, deel uit te maken van hun overlevingsstrategie In hun conflicten met de 

sedentaire bewoners nemen de rendiertelende Saamen in de meeste gevallen een verzoenende 

houding aan Zij kunnen zich deze houding veroorloven vanwege hun materieel sterke positie t o ν 

de andere lokale bevolking In de meeste gevallen geven zij toe aan de soms exorbitant hoge 

schadeclaims Een aantal rendiereigenaren beschouwt de situatie echter als ondraaglijk en 

onbeheersbaar en besluit uit deze streek weg te trekken 

Als gevolg van deze ontwikkelingen veranderen ook de inter-etnische verhoudingen tussen de 

Saamen en de Finnen in de regio als ook binnen de Finse samenleving in haar geheel Als reactie op 

de steeds sterker wordende druk van het na-oorlogse integratieproces binnen de Finse nationale 

samenleving en de voortdurende inbreuken op hun natuurlijke omgeving (door de aanleg van 

wegen, de bouw van waterreservoirs en toeristencentra, alsmede door bosbouw- en 

mijnbouwactiviteiten) begint de Saamische bevolking zich meer bewust te worden van de 

verstrekkende consequenties die deze inbreuken hebben voor hun leefwijze en hun normen- en 

waardenpatroon O p locaal en nationaal niveau, maar ook in Noords verband wijzen zij de 

autoriteiten op hun rechten als etnische minderheid en als autochtone bevolking en eisen zij grotere 

zeggenschap in zaken die hun woongebied aangaan In de inter-etnische context krijgen de 

Saamische taal en kleding, die beiden zo nauw verbonden zijn met de etniciteit of het etnisch 

zelfbewustzijn van de Saamen, steeds meer aandacht In de discussies neemt de rendierteelt min of 

meer de plaats in van hoeksteen van de Saamencultuur Het is ook niet verrassend dat rendiertelende 

Saamen meer dan andere Saamengroepen bijzonder actief zijn in de Saamische beweging die een 

aantal belangrijke successen heeft weten te boeken De Finse overheid heeft de laatste jaren 

voortvarend meegewerkt om de Saamenbevolking in toenemende mate te laten meebeslissen in 

beleidszaken die betrekking hebben op hun woongebied 

Sinds de Saamen op nationaal niveau en in Noords verband meer naar buiten treden als etnische 

groep zijn in het onderzoeksgebied de vroeger betrekkelijk harmonieuze betrekkingen tussen Saamen 

en Finnen ingrijpend veranderd Terwijl voorheen tijdens de hoogtijdagen van de hooischaden 

zelden in etnische termen over elkaar werd gesproken, wordt tegenwoordig, met name in 

conflictsituaties, de etniciteit van de ander voortdurend benadrukt, veelal in negatieve zin De 

veelvuldige aandacht die in de media en politieke debatten aan de positie van de Saamen wordt 

gegeven, wekt veel irritatie op bij de lokale Finse bevolking De dagelijkse contacten en interacties 

tussen beide groepen zijn sterk teruggelopen, terwijl de standpunten over elkaar zijn verhard 
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De huidige rendierteelt in Finland is een marktgerichte vleesproducerende bedrijfstak geworden 

(hoofdstuk 12) In bijna vijfentwintig jaar (1972-1996) verdubbelde de omvang van het totale 

rendierbestand en is het aantal geslachte rendieren bijna vervijfvoudigd Deze uit het oogpunt van 

productie gunstige ontwikkeling heeft men kunnen bereiken door 1) een rationeel weidegebruik, 2) 

een optimalisering van de samenstelling van de rendierkudde, 3) het slachten van rendierkalveren 

dan wel een vervroeging van het slachtseizoen, 4) het bijvoederen van de dieren om ze beter de 

winter te laten doorkomen, en 5) meer voorlichting en scholing 

Met deze explosieve ontwikkeling van het rendierbezit en gegeven het feit dat de oppervlakte van het 

weidegebied in het gunstigste geval constant blijft, zijn de grenzen van de draagkracht van de weiden 

bereikt In sommige delen van het Finse rendierteeltgebied is dat reeds het geval, maar in het 

onderzoeksgebied is het rendieraantal en de draagkracht van de weiden in redelijke verhouding 

gebleven 

De moderne rendierteelt waarin de toepassing van nieuwe technologieën algemeen is aanvaard, is in 

vergelijking met vroeger steeds meer afhankelijk van externe condities zoals de beschikbaarheid aan 

energiebronnen, marktontwikkelingen en politieke besluitvorming over het gebruik van haar 

natuurlijke omgeving, Het bestaan van de professionele rendierteler is daarmee een stuk 

conjunctuurgevoeliger geworden In dat opzicht kan men zeggen dat de moderne rendierteelt veel 

minder een afspiegeling is van wat het lokale ecosysteem aan mogelijkheden en beperkingen biedt 

alswel op weg is een onderdeel te worden van de internationale bio-industrie 

De betrokkenheid van de Finse overheid bij de ontwikkeling van de rendierteelt is de laatste 

decennia sterk toegenomen, waarbij opvalt dat er van overheidszijde meer erkenning is gekomen 

voor deze natuurgebonden economische activiteit en haar beoefenaars 

De woon- en werkomstandigheden van de rendierteler zijn aanmerkelijk verbeterd Het 

rendierteeltwerk is met de toepassing van de meest geavanceerde technische hulpmiddelen een stuk 

mobieler maar tegelijkertijd ook afstandelijker geworden De contacten met het rendier zijn vluchtig 

en minder intensief Het veelzijdige gebruik en de inzet van het getemde rendier, die tot de Tweede 

Wereldoorlog zo kenmerkend waren voor de rendierteelt, zijn nu vrijwel verdwenen Alleen de 

vleesproductie telt nog, en die is streng onderworpen aan de vigerende EU- richtlijnen 

Desondanks heeft de Saamische rendierteelt in het onderzoeksgebied veel van haar oude basis

principes bewaard wanneer het gaat om de omgang met de dieren en de organisatie van het werk 

Moderne inzichten en benaderingswijzen met het doel de productie van rendiervlees verder op te 

voeren, sterk gepropageerd door de Centrale Organisatie van Rendierteelt-districten, treedt men 

terughoudend en kritisch vanuit een sterk ontwikkeld ecologisch bewustzijn tegemoet 

Uiterlijk mag dan de Saamische rendierteelt steeds meer gaan lijken op die van de sedentaire Finse 

samenleving, de waarden en patronen die al enkele eeuwen geleden kenmerkend werden geacht voor 
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deze bevolking, hebben zeer zeker in het gebied van onderzoek nog een grote invloed op de manier 

waarop deze Saamen in de wereld staan en hun leven inrichten 

Het veranderingsproces van de Saamische rendierteelt is pluriform en complex In deze studie heb ik 

de verschillende sociale, culturele, politieke en economische factoren onderzocht die van invloed zijn 

geweest op deze transformatie Hoewel elk van deze factoren in de verschillende periodes die ik heb 

onderscheiden een eigen gewicht heeft, is het vooral de intensieve bemoeienis van de overheid en 

haar regelgeving geweest die van doorslaggevende betekenis is geweest in de veranderingen waarmee 

de traditionele Saamische rendierteelt in de loop van de laatste 100-150 jaar te kampen heeft gehad 
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SUMMARY AND CONCLUSIONS 

T H E SAAMI AND THEIR REINDEER 

A cultural-ecological study of the development of Saami reindeer breeding in Enontekio (Finnish 

Lapland), from reindeer nomadism to a modern market oriented reindeer economy 

In the preceding chapters, I have in the first place given an account of the cultural and ecological 

developments of Saami reindeer breeding in the North-West of Finnish Lapland, and the shape 

these have taken since the beginning of the 17th Century and particularly in the last decades In this 

account, emphasis is laid on the performance and organization of reindeer breeding activities in the 

various periods, on the typical Saami social system, the sn'dâ, and finally on the interactive processes 

between the Saami reindeer breeders and the local Finnish population 

In this final chapter, I would like to come back to the theoretical framework that I have outlined in 

the beginning of my study, which derives from several views found in the ecological and 

anthropological literature on the interaction between society and environment Departing from 

Steward's classical "Theory of Culture Change" (1955), I put forward two concepts central to 

cultural ecology - adaptation and environment - which I further elaborated for the purpose of my 

research 

As regards the concept of "adaptation", emphasis is laid on the interactive relationship between 

habitat, economy and society In the use of the concept of "environment" I have followed the views 

of Barth (1956 1964), Hjort (1982) and Vansina (1992), who advocated a more amply defined 

approach than that of Steward and the other founders of ecological anthropology, in stressing the 

role of the presence and activities of other population groups, and not only that of the "natural 

environment", as essential environmental factors in their ecological models 

The research is not only based on the perception of reindeer breeding as a typical Saami manner of 

living, but also as an enduring form of ecological interaction with the environment, which besides 

reindeer pastures and other natural resources, also consists of the presence of the local Finnish 

population and (Finnish) government, as well as supra-national administrative institutions 

(European Union) 

Departing from the interaction model set out in the first chapter, in my study I have examined to 

what extent social, cultural, political and economical external circumstances have had influence on 

the transformation of Saami reindeer breeding, from an activity based primarily on self-sufficiency 

and barter trade to a commercialized way of living 
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The vastness and location of the Saami habitat imply that the natural conditions greatly differ from 

each other regionally which led, at an early stage to differences in the manner of living and cultural 

manifestations The scholarly literature on the Saami has often conveniently overlooked these 

diversities in the past Contrary to the stereotype of the Saami as a population of reindeer breeders, 

the Saami engaged in reindeer breeding constitute a minority In the Enontekio research area - a 

community numbering about 2500 persons - the reindeer breeding Saami population is a minority 

as well (16%) 

Drawn in broad outlines, the evolution of Saami reindeer breeding since the 17th century can be 

described as the transformation of a nomadic existence and lifestyle, characterized by self-sufficiency 

and versatility in the use of reindeer, into a modern industry branch, exclusively specialized in the 

production of reindeer meat, according to market economy principles and with the application of 

technical support and scientific insights 

This transformation process has undergone several stages, illustrated through the following 

penodisation 

- The period of reindeer nomadism (beginning of 17th until the end of 19th century) 

- The closing of the borders (in the second half of the last century 1852, 1889), the introduction 

of the reindeer breeding district system (1898) and the legislation on reindeer breeding in this 

century 

- The second half of the 20th century, in which modernization of reindeer breeding has progressed 

at a quick pace 

Reindeer nomadism, characterized by its annual border-crossing migrations, (laid down in the 

border treaty of 1751), to the coast of the Arctic Ocean, reached its peak in the 18th and 19th 

Century Traditional reindeer breeding in this period was completely geared to the surrounding 

ecosystem and the exploitation of the possibilities offered by the natural environment This resulted 

in distinct differences in local customs, techniques and manners of handling the reindeer These 

diversifications are still present nowadays in the Saami reindeer breeding territory The main features 

of traditional reindeer breeding - seen in the light of the interrelation reindeer, reindeer breeder and 

the environment are the following a) an intensive mutual contact with the reindeer, b) a rational 

and functional use of the pasture areas by means of pasture rotation and c) the central position that 

the reindeer occupies, as well as a wide-ranging significance and versatility in the use of reindeer in 

everyday life 
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In the annual cycle of the nomad reindeer breeders, (in the period between 1900 and 1950, 

elaborated in Chapter 5), there was a distinct difference between the four seasons in accordance with 

the change seasons, the reindeer breeders with their herds travelled to various pasture areas, following 

a fixed migration pattern, and conducted their activities in harmony with the biological needs of the 

semi-domestic reindeers on the one side and the alteration of the ecological circumstances deriving 

from the change of seasons on the other side. 

In the second half of the 19th century, the Saami population engaged in reindeer breeding became 

increasingly involved in the economic activities of the settlers in the inland and on the coast 

Between the two groups conflicts broke out over the use of natural resources in the pasture areas 

Initially, the Saami reindeer breeders could count on the protection of the Swedish authorities as far 

as their interests were concerned, but this changed as the colonization in the research area advanced 

and the sedentary population's predominance on local administrative level, exerted a gradually 

increasing impact on the development of reindeer breeding The policy of the national government 

also had its repercussions on local reindeer breeding The decision (adopted by Sweden, Norway and 

Russia) not to allow any longer the traditional border-crossing migrations of the Saami reindeer 

breeders with their herds, had the most far-reaching impact on reindeer breeding The Saami 

reindeer breeders in the border area of these three countries were forced to make choices and seek 

solutions which illustrate in a singular way their adaptability (change of citizenship), and spirit of 

enterprise (search for new pasture areas) As a consequence of the demarcation of the borders, ten 

reindeer breeding Saami families from the research region Enontekio moved to the North-Eastern 

part of Finnish Lapland For many others this meant giving up reindeer breeding as a mode of 

existence 

Despite the risk of confiscation of their herds, some reindeer breeding groups still chose to cross the 

borders in search of pasture areas The erection of fences along the state borders in the sixties, 

definitely put an end to the illegal border crossing by reindeer breeders and their herds, (with the 

exception of a number of reindeer breeding groups in Norway and Sweden, which were permitted to 

cross the state borders in search of pasture areas, according to a bilateral agreement) 

The fast growth of the reindeer herds, in particular under Finnish settlers, the increased conflicts 

between reindeer breeders and the local agrarian population as a consequence of an increased 

occurrence of damage to hay, as well as concern for the state forests, forced the Finnish government 

to undertake measures with respect to the organization and regulation of reindeer breeding In its 

task the government was guided by the experience and initiatives of the Finnish population engaged 

in reindeer breeding in the Southern and Eastern parts of the current reindeer breeding territory 

The compulsory introduction of reindeer breeding districts in 1898 an illustration of this 
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In the period following the Second World War, local Saami reindeer breeding intensified contacts 

with the modern Finnish industrial society, which brought about a further integration of reindeer 

breeding into the national market economy In this period, reindeer breeding predominantly focused 

on market-oriented reindeer meat production 

For the Saami reindeer breeders, these developments inevitably meant the loss of self-sufficiency and 

versatility in the use of reindeer The contact with the reindeer became more extensive In the same 

period, the sedentanzation of the Saami nomadic reindeer breeders was definitely put into effect 

Above all, the existence of the reindeer breeders, once so well tuned in to the local environment, was 

now becoming increasingly dependant upon external conditions such as energy sources, market 

developments and policy on the use of the natural environment The pasture areas were no longer 

the exclusive territory of the reindeer breeders In the past decades, alongside with reindeer breeding, 

other forms of land exploitation developed, besides those customarily practised by local farmers and 

cattle breeders, such as tourism, the mining industry, forestry and generation of hydro-energy The 

increased exploitation pressure, as well as the impact of technological and other nature, (inter alia 

border-crossing air pollution), began to present a serious threat to the natural environment, so 

narrowly linked to reindeer breeding 

The reindeer breeding Saami in the research area were traditionally organized in groups Such a 

group, or sn'dâ (Chapter 6), can be considered as a working entity with a familial nucleus Closely 

linked with the Saami culture, it is de facto a continuation of the old sn'dâ from the period of the 

hunting and fishing culture In those times, the sn'dâ was a regional entity consisting of the season-

bound teamwork of a group of about ten families living together, with the administrative authorities 

and rights granted by the Swedish government Within the Saami reindeer breeders' society, the 

sn'dâ is to a much greater degree a team of professional reindeer breeders who look after their herds 

jointly and follow their own migration pattern Within the sn'dâ, a regrouping of the families takes 

place in accordance with the change of seasons In contrast to the sn'dâ from the period of hunting 

and fishing culture, in which there was a concentration of different families in the winter season, the 

sn'dâ of the reindeer nomadism splits up into smaller entities It is distinctly not a closed 

community new members from outside can join in to become part of the sn'dâ - settlers too 

The sn'dâ is not a traditional kinship structure, as its members are not necessarily related to each 

other However, every reindeer breeding group has one or more familial nuclei In the period when 1 

conducted my field research, there were five Saami reindeer breeding groups, which still exist today, 

the organization and performance of everyday reindeer breeding related tasks rested on these groups 

The reindeer breeding districts introduced by the legislation, de facto confined themselves merely to 
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the performance of administrative tasks This situation is unparalleled in the Finnish reindeer 

breeding territory 

Individuality and equality is generally strongly developed in the Saami reindeer breeding group 

Leadership is the result of a process of social approval and often of an implicit consensus In this 

context, more attention is paid to professional skills in the field of reindeer breeding than to descent 

or property 

Mutual relationships between the reindeer breeding groups, as well as the use of pasture areas within 

their own reindeer breeding districts, are exclusively regulated by verbal agreements There is little or 

no trace of great collectivity and mutual cooperation, while the competition for the use of pastures is 

continuously present In the event of any violation of the agreements on the use of reindeer pasture 

areas, the reindeer breeding groups implement their own sanctions, such as reindeer theft and other 

actions of revenge 

In the second part of Chapter 6, I have given an account of the five Saami reindeer breeding groups 

in the Enontekio area, in which I have dedicated particular attention to the origin, kinship and 

leadership within each of these groups, as well as the manner in which they practice reindeer 

breeding It is apparent that there are quite some differences among them, mainly arising from the 

topography and habitation of the pasturelands and/or related to the personalities within the group 

Once the Finnish settlers began engaging in reindeer breeding, mainly as a sideline activity, their 

impact in the field of reindeer breeding organization and legislation gradually became predominant 

The reindeer breeding districts constituted by the law in 1898, evolved out of the need of the circles 

of Finnish reindeer owners in the Southern part of the reindeer breeding territory for sttonger 

cooperation among them, as a consequence of a combination of diverse activities conducted as a 

means of living Above all, the purpose of introducing the reindeer breeding district system was to 

protect the interests of the population group which was not engaged in reindeer breeding Namely 

in the case of any damage caused by reindeer, the reindeer breeding district was to be held 

responsible (Chapter 7) 

Under current legislation, a district is an administrative entity of reindeer owners, responsible 

primarily for creating the conditions for reindeer breeding, on the understanding that the individual 

reindeer owners ultimately retain the power of decision-making related to their property, and 

consequently all advantages stemming from it The Finnish reindeer breeding territory is split into 

57 districts of which two are located in the area of research (Nakkala and Kasivarsi) 

Since their origin, the reindeer breeding districts in the research area mainly functioned as a body 

entrusted with the regulation of the numerous cases of damage and the settlement of compensation 

for damages to the local landowners During the past decades, both of these reindeer breeding 
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districts merely confined themselves to management and administrative tasks, according to the 

legislation on reindeer breeding Although nowadays the control of reindeer breeding in the two 

reindeer breeding districts (Nakkala and Kasivarsi) is almost entirely in the hands of the Saami 

reindeer breeders, their active involvement in the work of the reindeer breeding districts still remains 

very limited As regards the organization and performance of everyday reindeer breeding work, they 

still give distinct preference to their own informal groups of owners 

As mentioned earlier on, for the formulation of the first legislation on reindeer breeding in 1932, the 

reindeer breeding methods used by the Finnish farmers and cattle breeders in the South of the 

present reindeer breeding territory were taken as a model In this area, circumstances substantially 

differ from those in the territory currently inhabited by the Saami Reindeer breeding was not 

considered a high priority by the Finnish legislators, on the contrary, their objective was to safeguard 

the interests of other groups against the alleged harm of the reindeer In those times, as well as in the 

case of all subsequent revisions of the legislation on reindeer breeding, the singular features of Saami 

reindeer breeding, inter aha alternating use of pastures, the migrations between various vegetation 

areas, the more or less permanent observation of the herd and the existence of reindeer breeding 

groups, were not taken into account 

In this respect, the new legislation on reindeer breeding adopted in 1990, which had been in 

preparation for well over 14 years, represented a distinct improvement It seems that the position of 

reindeer breeding in relation to other forms of land exploitation is now much better promoted The 

assignment of a "special territory allotted to reindeer breeding", almost coinciding with the territory 

inhabited by the Saami in Finland, offers the Saami reindeer breeders in particular, (although this 

distinction is not made in the legislation), greater existential security Furthermore, the current 

reindeer breeding legislation has paved the way for the Saami reindeer breeders to keep conducting 

their work in the traditional manner and within the borders of the district 

In Chapter 8, follows a short review of the historical developments of the legislation relative to 

reindeer property and the use of pasture areas As regards the latter, Finnish legislators and Saami 

reindeer breeders hold opposite views According to the Finnish legislators, the right to exploit 

pastures is completely detached from the issue of ownership and administrative relations, whereas 

the Saami reindeer breeders strongly advocate the exclusive right to practice reindeer breeding, 

hunting and fishing in the territory they inhabit They argue that pastures, (for the greatest part 

located on the territory of the state), are still the property of the members of the former Saami su'dâ 

Under current legislation on reindeer breeding, the ownership of reindeer constitutes the basic and 

essential element for the practice of reindeer breeding and the right to use the pastures Only Finnish 
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citizens resident in che territory legally allotted to reindeer breeding and reindeer breeding districts 

may own reindeer 

For over three centuries now, the Saami reindeer breeders and the sedentary population, (Saami and 

non-Saami), in the inland and on the coast of the Arctic Ocean have maintained a multitude and 

variety of reciprocal contacts, which were often strongly bound to the change of seasons (Chapters 9, 

10 and 11) They gave each other shelter, exchanged goods and services, looked after each other's 

reindeer, assisted each other in reindeer breeding work They intermarried too These many-sided 

economic and social contacts between the Saami reindeer breeders and sedentary population all fall 

under the common denominator known as verde-ieliuon For the reindeer breeding group, the 

verde-rehuon is particularly instrumental in their interaction with a physically unfriendly and remote 

territory As a result of their intermediary role in providing essential goods and basic materials and in 

rendering services to the sedentary population, (loan of reindeer, arranging transport), the Saami 

reindeer breeders took a prominent stand relative to the sedentary population The latter too 

benefited from these contacts, as they were offered the opportunity to exchange goods The Saami 

reindeer breeders visiting market days in the region, would bring along food products and basic 

materials of great importance to the sedentary population A great number of Finns found temporary 

employment in the various reindeer breeding groups, which represented a major source of earnings 

for them (mostly in the form of reindeer and other goods) 

Both groups greatly benefited from these contacts In spite of the sometimes serious divergence of 

views with regard to the damage allegedly caused by reindeer, mutual relationships were generally 

based on balanced reciprocity 

In the second half of the 20th century, the fiWf-relaiion gradually vanishes, as a consequence of 

regional and national development related to the opening up of the territory and the shift from 

commodity exchange to monetary economy, as well as to developments within Saami reindeer 

breeding, such as the sedentanzation of the Saami nomadic reindeer breeders and the rationalization 

and mechanization of reindeer breeding The initial dependence on each other's activities and 

products gradually slackened, while the differences in living standards between the two groups 

decreased 

The simultaneous existence of these rwo groups, (the reindeer breeders and the farmers and cattle 

breeders), caused little conflict at an early stage of the colonization in Lapland (end of 17th 

Century) Yet, the more the colonization advanced and the reindeer estates substantially expanded 

and the more the Finnish government effectively stimulated agricultural development at the 

beginning of this Century, the more complaints grew over the damage that reindeer caused to 

farmers grasslands and the property of the sedentary population (Chapter 10) The damages were 
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reponed to the reindeer breeding district, which in its turn addressed the various reindeer breeding 

groups In the period from 1930 to I960, in the reindeer breeding district of Nakkala, 

approximately 500 damage claims were reported annually The high rate of hay damage was actually 

the reflection of the restricted space and freedom of movement of the reindeer breeders and their 

herds For many sedentary inhabitants the compensation claims, whether or not substantiated, 

seemed to be part of their strategy of survival In their conflicts with the sedentary population, the 

Saami reindeer breeders adopted a conciliatory attitude in the majority of cases Frequently, they 

paid out exorbitant compensations A number of reindeer owners found the situation unbearable 

and uncontrolled and decided to leave the area altogether 

These developments altered the inter-ethnic relations between Saami and Finns in the region, as well 

as within the Finnish society as a whole As a reaction to the growing pressure of the post-war 

integration process into the Finnish national society and to the continuous encroachments of their 

natural environment, (road, water reservoirs and tourist centres construction, silviculture and mining 

industry), the Saami population became increasingly aware of the far-reaching consequences these 

developments have on the viability of their way of life On local and national as well as Nordic level, 

they engaged themselves to draw the attention of the authorities to their rights as an ethnic minority 

and autochthonous population group and demanded a greater say in issues of concern to their 

habitat Viewed in the inter-ethnic context, the Saami language and costumes, both so narrowly 

linked with Saami ethnicity or ethnic self-awareness, steadily attracted more and more attention In 

discussions, reindeer breeding more or less took the position of a mainstay within Saami culture It is 

therefore not surprising that the Saami population engaged in reindeer breeding, more than other 

Saami groups, became particularly active in the Saami movement, which has achieved a number of 

significant accomplishments In the past years, the Finnish government energetically stnved to grant 

the Saami population a greater and more active role in the decision-making process and policy 

related to the territory they inhabit 

Ever since the Saami on a national level as well as in the Nordic context organized themselves as an 

ethnic group, the relatively harmonious mutual relations between the Saami and the Finns in the 

research area radically changed While earlier on, in the days when hay damage compensation related 

issues ran rampant, people seldom referred to each other in ethnic terms, nowadays the ethnicity of 

the other side is constantly emphasized, especially in conflict situations, mostly with negative 

connotations The attention that the media and political debates drew to the status of the Saami, 

mainly aroused a lot of irritation in the local Finnish population The daily contacts and interaction 

between both groups has decreased notably, while their views of each other have harshened 
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Today, reindeer breeding in Finland has become a market oriented meat-producing industry 

(Chapter 12) In almost twentyfive years (1972-1996) the total amount of reindeer herds doubled, 

while the number of slaughtered reindeer grew by almost five times This development, favourable 

from the standpoint of production, was achieved through 1) rational use of pasturelands, 2) optimal 

structure of reindeer herds, 3) slaughter of reindeer calves and anticipation of the slaughter season, 4) 

supplementary nourishment to help them last through the winter, 5) more information and 

education In view of the explosive growth of reindeer herds and given the fact that under the most 

favourable conditions the surface of the pasturelands remains constant, it may be said that the 

capacities of the pasture areas have been used to their full extent In some parts of the Finnish 

reindeer breeding territory, this has already been achieved and even exceeded As regards the research 

area, the relation of the number of reindeer to the capacity of the pasturelands has maintained 

moderate proportions 

Compared to the past, modern reindeer breeding, in which the application of technical means has 

been universally accepted, has become increasingly dependant on mainly external factors such as the 

availability of energy sources, market developments and political decision-making telated to the use 

of the natural environment Consequently, the existence of the professional reindeer breeders has 

become a bit more sensitive to the economic situation and market developments In this respect, it 

can be said that modern reindeer breeding is to a much lesser degree a reflection of the possibilities 

and limitations of the local ecosystem and is now on us way to become part of the international bio-

ìndustry 

The involvement of the Finnish government in the development of reindeer breeding has increased 

in the past decades, which proves that nature bound economic activities, as well as the people 

practising these activities, have gained more recognition by the government 

The living and working conditions of reindeer breeders have considerably improved Through the 

application of technical means, reindeer breeding work has become somewhat more mobile, but at 

the same time more detached The contacts with the reindeer are incidental and less intensive 

Versatility in the use and application of reindeer, which was so characteristic in the period before 

World War II, is now almost non-existent Only reindeer meat production has retained equal 

importance, and it is strictly subordinated to EU guidelines 

In spite of the modernization of reindeer breeding, Saami reindeer breeding in the area of research 

has preserved its old basic principles as regards handling reindeer herds and organization of work 

Modern insights and approaches aimed at further increasing reindeer meat production, energetically 

propagandized by the Central Organization of the Reindeer Districts, have encountered a certain 

degree oí reluctance and criticism among the Saami reindeer breeders, due to their highly developed 

ecological awareness 
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Oiitwan ) Saami reindeer breeding is gradually assimilating ro chat of the sedentary Finnish society, 

yet the values and patterns distinctly observed for several centuries by this population, beyond doubt 

still have a strong impact on the manner in which the Saami organize their lives 

The transformation process of Saami reindeer breeding is multiform and complex In my study I 

have examined the various social, cultural, political and economic factors which have influenced this 

process Each of these factors has played an important role in the various periods which I have 

outlined, yet the intensive effort of the government and its legislation was the factor of overriding 

importance in the changes which the traditional Saami reindeer breeding has had to handle in the 

past 100-150 years 
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COAHKKÁIGEASSU JA SUOKKARDEAPMI 

Loguin ovdalis lean gowidan vuostcaiettnn sami boazodoalu kulturekologalas garggudeami 

dawioarje Suoma Samis iiezanuppelogat jahkecuodi alggu rajes, m uh to earenoamazit dan vassan 

jahkecuoöis Deaddu lea boazodoalu organiseremis ja bargamis, samiid ìeiaset sosiala 

organisaSuvnnas snddas ja loahpas boazosamnd ja baikkalas suopmelaC aid gaskavuoôaproseassas 

Dan marjimuS logus haludan mahccac dutkamusa algui, gos sargon teorehtalas rama, mn 

vuoflduduwa muhtun ekologalas-antropologalas girjjalasvuodas ovdanboahcan oainnuide servodaga 

ja birrasa gaskasas oktugullevaSvuoôas Steward iallin klasihkalaS girjji "Theory of Culture Change 

(1955) vuoôul lean buktan ovdan guokte doahpaga - vuogaiduwan ja biras -, mat leat guovddaS 

doahpagat kulturekologuja teornjas, ja geahcadan daid lagabut îezan dutkamuSa darbbu varas Mn 

fas boahta doahpagn "vuogaiduwan", lea deaddu dan dutkamusas birrasa, ekonomuja ja servodaga 

gaskasas lnceraktuva luonddus Go geavahan doahpaga biras", anan vuoddun Barth (1956, 1964), 

Hjort (1982) ja Vasina (1992) oainnuid, geat nuppe lahkai go Steward ja earat ekologalaS 

antropologuja vuoööudeaddjit ovddastit vndabut meroätallojuwon lahkonanvuogi ja valdet leáaset 

mallun vuhtu 'lunddolai birrasa ' lassin maiddai nuppnd albmotjoavkkuid leahkima ja doaimma 

mavssolas birasdahkkin 

In leat dutkamusastan geahc an boazodoalu du55e samud lezaset eallinvuohkin, muhto maiddai nana 

ekologalaS doaibmanvuohkin, maid samit ovttas birrasun joôihit Guohtumiid ja eara luonddulahjud 

lassin mavssolas oassin leat maiddai baikkalas suopmelai albmot, (Suoma) stahta ja rnkkaidgaskasas 

organat (ее Eurohpa Uniovdna) 

Interaktnva malle vuoöul, maid ovdanbukten vuosttas logus, lean geahcadan man muddui olggobeale 

sostala, kultuvrralaS, politihkalas ja ekonomalas dilit leat vaikkuhan sami boazodoalu nuppastuwamn 

eanai luonddudoalus ja lonuhangavppis gavppalas ealahussan 

Samnd assanguovllu vndodaga ja sajadaga dihtn lea cielggas, ahte luonddudiht nuppastuwet 

guovllus guvlui sakka ja aiddofal algomuttus dat leat dolvon ealahusa ja kulturfenomenaid 

erohusaide îesguôege joavkku gaskkas DieflalaS girjjalasvuohta samud birra lea davja menddo 

geahppadit iilgen daid erohusaid Boazosamit leat aibbas nuppe lahkai go samnd birra addojuwon 

stereotupagova mielde sahtta addet, leamas alo boazodoalloalbmotjoavkku unnitlohkun Maiddai 

mu dutkanguovllus Eanodagas (gieldda assndlohku lea sillín 2500 olbmo) leat boazosamit bas 

unnitlohkun (sullu 16 %) 
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Samud boazodoalu gárggiideami 1600-logu rajes sáhctá gowidit stuorra linnjáiguin nu, ahte nómada 

eallindáhpi ja -geaidnu, man geadgejuolgin lea leamas luonddudoallu ja mu lea márjggabeallasai at 

atnan bohcco avian, lea nuppástuwan dálá áigásaa boazodoalloeallinvuohkin, mu vuoôôuduwa 

íielgasit biergobuvttadeapmai gávpemárkanekonomuja prinsihpaiguin ja geavaha ávkín teknirikalas 

veahkkeneawuid ja dieöalas dutkamuSa. 

Dát nuppastuwanproseassa lea vásihan dákkár áigodagaid. 

- boazonomadisma (1600-logu álggu rajes 1800-logu lohppu) 

- rádjegiddemud jagit (mannan jahkecuodi gaskkamuttus 1852 - 1889); bálgosortnega saddan 

(1898) ja dán jahkecuoöi boazodoallolágat 

- boazodoalu johtihs nuppástuwan dálááigásaí a n dán jahkeCuoôi marjit beahs 

Boazonomadisma, mu johtaln jahkásaC at rukkarajiid rastá Oavvi Jiekrjameara radjai 

(radjesoahpamusa mielde jagí 1751 rajes), leí bárisin mu dutkanguovllus 1700- ja 1800-logus. 

Arbevirolas boazodoallu orui daid jagud vuogáiduwan birrasa ekosystemu, go sámit atne avian 

luonddu addin vejolaSvuodaid Dán geazil sadde cielga erohusat báikkálaS dábnn, vugnn ja 

bohccuiguin bargamis. Vel odnibeaiwege dát erohusat leat oaidnimis samud boazodoalloguovllus. 

VuosttamuS dovdomearkkat dán aigodaga bohccuid, boazodoallud ja birrasa gaskasaS oktavuoôaid 

dáfus leat. 

a) intensuva dahkamuS bohccuiguin 

á) guohtoneatnamiid jierbmas ja doaibmevas geavaheapmi daid vuoii]i]astahttima bokte 

b) bohcco guovddáSsadji sámi kultuvrras ja dan máqggabeallásaa geavaheapmi beaiwalas eallimis 

Nómada boazodoalu jahkodagas (guorahalan dan vudát logus 5) leat earuheames íiclgasit njeallje 

áigodaga jagiáiggud mielde Boazodoallu johte systemáhtalac at ealuineaset guohtuneatnamis 

nubbai, barge doppe bargguideaset, mat heivejedje oktii nuppe dáfus belohahkn luoduvioá bohcco 

biologalas dárbbuiguin ja nuppe dáfus daiguin ekologalas dilud nuppástusaiguin, mat laktásedje 

jagiáigái 

1800-logu beallemuttu maqrjQá garte boazosápmelaé at am eanet dahkamussn dálonalbmognn, geat 

laskagohte siseatnamis ja nttuin, ja sin ekonomalaS doaimmaiguin. Joavkkuid gaskii badjánedje 

rnddut guohtoneatnamnd geavaheamis Álgoálggus boazosápmelaC at sáhtte dorwastit Ruoli stahtii 

íezaset asSnd ovddidettun, muhto assama vnduma geazil dutkanguovllus dilli nuppástuvaí, go 

daloniid ráddejeaddji sajadat báikkalas hálddahusas váikkuhisgodn ain eanet boazodoalu 

garggndeapmai Maiddái stáhta politihkalas mearrádusain ledje íezas váikkuhusat guovllu 

boazodolluí DeaHleamos lei Ruoli, Norgga ja RuoSSa gaskaneaset soahpan mearrádus loahpahit 
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arbevirolaS radjerasttildanlobi, mu lei diktan boazosapmelaé aid johtalit ealuineasct Dat baggn 

golmma nikka radjeguovlluid sapmelaíí aid dahkat valljemiid ja mearradusaid mat gowidit bures 

sin vuogaiduwannavccaid (nikkavuloSvuoda lonuheapmi) ja ealjarvuoöa (oööa guohtumud ohcan) 

Eanodaga radjeguovllus vuige radjegiddemud geaZil logi boazosami bearraSa dawenuorta-Sapmai 

(Anani) ja nuorta Sapmai (Soaöegillai) Muh tumudda stahtaid mearradus mearkkaSu 

boazodoalloealahusa loahpaheami 

Muhtun boazosamejoavkkut guoöohedje ain bohccuideaset nikkaraji nuppebealde bohccuid 

duoguSteamis beroskeahttage Ruovdefierbmeaiddi ceggen rajude 1960 logus loahpahii goittotge 

jalga lobihis boazoealuid radjerasttildeami (spiehkasrahkan muhtun Ruoli ja Norgga 

boazosamijoavkkut, geaidda goabbage rnka attn lobi guoôohit bohccuid raji duohken nuppi nikkas) 

Ealuid johtilis laskan earenoamazit suopmelaS dalonnd gaskavuodas, ja boazodoallud ja eanadoallud 

gaskasaS soahpameahttunvuoôaid lassaneapmi, suoidnevahagat ja fuolla stahta mehcnn baggejedje 

Suoma eisevalddnd seahkanit boazodoalu ordnemudda ja muddemu Dat geavahedje das vuooöun 

earenoamazit dala boazodoalloguovllu matta ja nuortaosud boazodoalli suopmelac aid vasahusaid ja 

algagud Buorre ovdamearka das lea ее baggejuwon balgosiid vuoctöudeapmi 1898 

Nuppi mailmmesoaöi marjrja garttai baikkalaS sami boazodoallu lavgadeabbo oktavuhtn dalaaigasaS 

suopmelaS industriijaservodagain man dihtu boazodoallu ain eanet integrerehalai naSuvnnalas 

gavpemarkanekonomiijai Boazodoallu nuppastuwagoôii buvttadi t bierggu vuos t t amuzan 

gavpemarkanud varas 

Dan nuppastuwama geazil sami boazodoallu njulgestaga rnanahu ïezas ïesbirgejeaddji luonddu ja 

bohcco marjggabeallasaS geavaheami Oktavuohta bohccui il lean Sat ìntensiiva 

Daid aiggud sami boazodoallu maid de bisann loahpalai at ovtta sadjai Boazodoalli lundui catnasan 

eallinvuohki lea ain eanet saddan olggobeale dahkkiid dego energnja ñdnema, gavpemarkanud dili ja 

luonddu geavaheapmai с uohcci politihkalai mearradusaid dahkama valoSin 

Guohtoneatnamat eai leat Sat duSSe boazodoallud dienasgaldut Marjimus logemat jagud aigge garttai 

boazodoallu dahkamuSSu earage eanageavaheaddjnguin go eanadoallnguin ja Sibitdoalluguin ее 

curismmain, ruvkedoaimmain, vuovdedoaluin ja iahceenerguja buvttademun Dat eatnamud 

avkinatnima lassaneapmi dego maid teknihkalas ja eara vaikkuhusat ее aimmu nuoskkideapmi 

rukkarajud rasta rahkadit duoöalaS aitaga luonddubirrasu mas boazodoallu lea nu lahka gitta 

Mu dutkanguovllu boazodoallit ledje ovdal organiserejuwon boazodoallojoavkkuide Dakkar 

joavkku dahjege sndda sahtta atnit bargosearwuSin, man guovddazis lea bearaS (lohku 6) Dat lei 

lahka cadnojuwon sami kultuvru ja lei ïeSalddes meahcastan ja guolastankultuvrra aigasaS sndda 
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joatki. Dat lei báikkálaS searwuS, mas logit bearrasat asse ja barge ovttas jagiáiggiid rytmma mielde. 

Das ledje Ruoli stáhta mieöihan doaibmanlobit ja vuoigatvuoôat. 

Sámi boazodoalus lea siiddas Saddan ámmát boazodoalliid searwuS, mii guoöoha bohccuidis ovttas ja 

cuowu iezas johtinrytmma. Siidda siste dáhpáhuvai dárbbu mielde jagiáiggiid lotnaSuwama dihte 

lahtuid oöflasit organiseren. Muhto nuppeláhkai go guolástan- ja meahcástansámi siiddas, masa dálvi 

mearkkasii bearrasiid Coahkkaneami, boazosámi siiddat bidggiidit unnit ovttadagaide. Dain ii 

almmatge saddan mihkkege gittaservosiid, dasgo siidii sáhtte searvat oôôa lahtut olggobealde -

maiddái oooaássiide lea buresboahtin. 

Suda ii leat maid árbevirolas sohkasearwus, dannego dan lahtut eai dárbbas leat alo fulkkeáat 

gaskaneaset. Nuppe dáfus juohke joavkkus lea okta dahje márjga váimmussoga. Mu 

gieddedutkamusa áigge (1976-1978) ledje guovllus vihtta sámi boazodoallojoavkku, mat leat seilon 

1990-lohkui; sin hárduid aide lea fuolla beaiwálas boazobarggu ordnemis ja ollasuhttimis. Lágas 

meroStallojuwon bálgosa bargu olla iesalddes dusse hálddahuslas bargguide. Dát Eanodaga 

Giehtaruohttasa lágan dilli lea Suoma boazodoalus erenoamás. 

Sámi boazodoallojoavkku siste lea individualisma ja dásseárvu dábálac at hui bures ovdánan. 

Njunusvuohta lea oktasas soahpamusaid ja jaskes konsensusa boadus. Ammátdáidu boazodoalus lea 

dealileabbo go sohkaduogás ja jábálaSvuohta. 

Boazodoallijoavkkuid gaskavuodat ja guohtoneatnamiid geavaheapmi iezas guovllu siste leat 

ordnejuwon njálmmálaS soahpamuíaiguin. AitosaS oktiigullevasvuohta ja ovttasbargu joavkkuid 

gaskkas ii adnojuwo nu deaHlazàn, guohtumiid aide lea alo gilvu. Jos guohtumiid geavaheamis 

fuobmásuwojit rihkkumat, de atnui váldojuwojit iezas bággenvuogit ее. boazosuoládeamit ja eará 

mávssahanvuogit. 

Nuppi oasis logus 6 lean addán oppalas gova Eanodaga viöa boazosámi joavkkus nu, ahte lean 

gidden fuobmáSumi joavkkuid saddanduogázii, sohkagaskavuoflaide, njunusvuhti i ja 

boazodoallovugiide. Ovddal bohtet muhtun muddui joavkkuid gaskasaS erohusat, maid dagahit 

guohtonguovlluid earalágan eatnamat ja ássan. Maiddái ovttaskas olbmot joavkku siste sáhttet 

váikkuhit earalágasvuodaide. 

Das rajes go latte dálonat bargagohtc bohccuiguin lagamustá lassiealáhussan, sii leat hálddasan 

boazodoalu organisatoralas ja láhkaaddima dásis. 1898 ásahuwon bálgosortnet sattai boazodoalu 

mátta osiin látte boazoeaiggádiid álgaga vuodul. Duoid guovlluid ealáhusaid gaskkas lei lassánan 

dárbu ovttasbargui. Dasa lassin bálgosortnegiin háliidedje dorwastit maiddái ii-boazodoalliid 

ovdduid: jos bohccot dagahedje vahágiid, de sáhtte bidjat bálgosa buhtadit (lohku 7). 
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Bálggus lea dálá lága mielde boazoeaiggádnd halddahuslai ovttet, man deaüfleamos bargun lea 

ráhkadit eavttuid boazodolluí ее. dan láhkai, ahte ovttaskas boazodoalhs lea loahpaloahpas 

mearndanváldi lezas opmodaga aide ja son maid návddaSa buot ovdduid, mat das bohtet. Suoma 

boazodoalloguovlu lea juhkkojuwon 57 bálgosu, main guovttis (Neahkkil ja Giehtaruohtas) leat 

dutkanguovllus 

Vuoôôudeami rajes leat Giehtaruohttasa bálgosat doaibman earenoamázit dalonndda saddan 

vahagnd mihtideaddjin ja vahátbuhtadusaid meroStalhn MarjimuS logemat jagnd áigge raddjeba 

guktot bálgosat doaimmaideaskka duSSe hálddahusbargguide, maid láhka gáibida. Vaikko stivra lea 

masa dievaslaè at boazosámnd hálddus, de sin aktuva doaibma bálgosnn lea huí vánis BeaiwálaS 

boazobarggus su addet cielgasit ovdasají íezaset árbevirolaS joavkkuide 

Dego ovddabealde lea muitaluwon leí 1932 s addojuwon vuosttas boazodoallolaga vuoôôun latte 

eanadoalliid ja Sibitdoallnd boazodoallu boazodoalloguovllu mátta osiin DilálaSvuooat doppe 

almmatge ledje mearkkasahm earaláganat dálá sámeguovllu dihid ektui. Boazodoalu ovddideapmi u 

lean Suoma láhkaaddái earenoamáS deaHIas, muhto deaHleabbo leí eará ealáhusaid suddjen 

boazodoalu vuosta, mu adnojuwui vahát lázan Dalle ja marjqeleapposge boazodoallolaga 

oöasmahtedettiin lea measta ollásit garvojuwon sámi boazodoalu íesláhki dego ее guohtoneatnamiid 

vuoiqqastahtun, johtin duottar- ja vuovdeguovlluid gaskka, oanehit dahje guhkit aigasas 

guodoheapmi ja boazodoallijoavkkuid Saddan 

Oôôa boazodoallolahka 1990, man valmmaStallamu golle 14 jagí, bukta dán dafus cielgasit 

buoradusaid. Boazodoalu sadji guovllu eara geavaheaddjnd ektuí orru dál suddjejuwon buorebut 

Ainnas éujuhus "ovtta earenoamázit boazodolluí oaiwilduwon guviui" mu lea masa ovttalágan sámi 

ássanguovlluin, fállá s imad boazodolluí (lágas sámi ja látte boazodoallu u earuhuwo) buoret 

ceavzinvejolaSvuoôat. Dasa lassin dálá lahka addá boazosámude eambbo sají bargat ealáhusain 

arbevirolas lági mielde bálgosrájnd siskkobealde 

Logus 8 leat oanehaC at gieöahallojuwon bohcco oamasteapmái ja guohtumiid geavaheapmái 

guoskevaS vuoigarvuoöat Guohtumnd geavaheami dáfus láhkaaddun ja boazosámnn leat ollasit 

sierralágan oainnut Suopmelas láhkaaddi mielde lea guohtumnd geavahanvuoigatvuohta ollasit 

sierra oamastan- ja hálddaSangaskavuodam, go fas sámit bealustit oktovuoigarvuoda boazodolluí, 

meahcásteapmai ja guolasteapmái íezaset ássanguovlluin Su í u o i uhit guohtumnd (mat leat eanaS 

stahta eatnamnn) leat ainge vel dolos sámesnddaid oamastusas. 

Dala laga mielde bohcco oamasteapmi lea vuoôôun vuoigatvuhtu bargat bohccuiguin ja geavahit 

guohtumnd Bohccooamastanvuoigatvuohta lea dusse lagas merostallojuwon Suoma stáhta olbmuin, 

gear asset boazodoalloguovllus, ja bálgosnn 
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Badjelas golbma jahkeÈuoôi aigi ledje boazosamit ja siseatnama ja Norgga nt tu dalonat (sihke 

sapmelaC at ja eai-sapmelai£ at) maqggabeallasas oktavuoôas gaskancaset Dat oktavuoöat iatnasedje 

jagiaiggnd dahpahusaide (logut 9 ja 10) Nuppit falie nuppude ïdjasaji lonohalle dawinid, gehi e 

nuppnd bohccuid ja vcahkehedje dakko gokko darbbasuwui, boazobargguinge Maiddai naicaladde 

Dat maqggabeallasas ekonomalas ja sostala gaskavuohta boazodoalh ja dalona gaskkas gohioduwui 

verdde gaskavuohtan 

Dat lei boazodoallnde ja dalonndda masa vealtameahttun eallinbirrasis, mu lei fysalaíí at garas ja 

doaresbealde Boazodoalh lei dalonn gaskaolbma sajis go fuolahn dealilas borramuS- jdd darbasiin ja 

matenalain markamin boaòedeminis Daid oktavuoôaid bokte sattai fas dalonn vejolasvuohta fidnet 

galwuidis lonuhangavpai Maqga lattana barge gaskkohagaid boazodoallijoavkkuid balvalusas, mn 

mearkkasii sidjude boaduid (davjjimusat bohccuid dahje earalagan dawinid) 

Guktot oassebealit avkaSuvaiga dain oktavuoöain, vaikko gaskkohagaid badjanedje duooalas 

sierramielalasvuoôat boazovahagiid dihtn 1900 logu beallemuttu maqrja verdde gaskavuohta 

biedgann gululdaga baikkalaS ja nikkadassasas garggndeami dihtn guovllut rahpasedje 

olggosguovlluid ja sirdaSuwui ruhtaekonomujai Maiddai sami servosis dahpahuvai garggndeapmi 

dego ovtta sadjai asaiduvan ja boazodoalu rationaliseren ja mekaniseren 

Guovtti balddalaga ealh ealahusjoavkku (boazodoallud ja dalonnd) doaibma bohcudahtu Laplandda 

asaiduhttima alggus unnan soahpameahttunvuoöaid, muhto dade mielde go asaiduhttin vnddui ja 

boazooamasteapmi leavai ja go Suoma stahta beales alge dan jahkecuoôi alggus garrasit ovddidit 

eanadoalu lassániSgohte vaidaJusat boazovahagnn bealdduide luodugittude ja dalonnd opmodahkn 

(lohku 10) Buhtadusohcamusat Cujuhuwojedje balgosn, m u fas geatnegahtii leSguöege 

boazodoallojoavkku maksit buhtadusaid 1930 1960 logus dahke Neahkkila balgosis jahkasac at 

sulln 500 suoidnevahatalmmuhusa Vaidalusaid alla lohku lea juo lesalddes mearka eatnamnd 

garzumis mainna vattisvuoöain dange aiggi boazodoallu garta rahcat 

Dalonndda siva dihte dahje siva haga maksojuwon buhtadusat orro lean oassi sin 

heakkasceavzinvuogis Go boazosamit garte gazzalaga dalonnguin, de su dabalac at ledje soabahalli 

sajis Dat lei sidjude vejólas nana ekonomalaS sajadaga dihtn eara albmoga ektui 

Eanas su mihte maksit menddo alla suoidnevahatbuhtadusaid Muhun boazodoallit atne almmatge 

dih gierdameahttumin ja halddasmeahttumin ja farrejedje eret 

Dan garggndeami dihtn nuppastuwe maid inter etnalaS gaskavuoôat samiid ja suopmelaC aid 

gaskkas seamma lahkai nuppastuvai maid olies suopmelas servodatge (lohku 11) 

Reaksuvdnan nuppi mailmmesoaoi maqrja algan garraset ja garraset integrerenpsosessu ja luonddu 

hhkaheapmai (geainnuid éahcefamu ja turistaguovddaznd huksemn vuovdedollui) guoskevaS deattu 

vuosta alggu samealbmot cielgaseappot oaidnit daid boahttevaS vaikkuhusaid sin ealhnvuohkai ja 
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norbma- ja arvomailbmai Baikki ja riikka dasis, muhto maiddai Dawirnkkaid oktavuoôain su 

gaibidedje vuoigatvuoöaideaset ernalaS joavkun ja camialbmogin ja halndedje stuorat valddi ïezaset 

guvlui guoskcvaS aSSnn 

Inter-etnalas oktavuoôain samegiella ja -gakti, main lea deaQlas rolla sami identiteahtas, ozh eanet ja 

eanet fuobmasumi Sagastallamnn boazodoallu oac ш geadgejuolggi saji samekultuvrra guoddin li 

leat unas, ahte boazosamit leat eambbo go eara samejoavkkut fidnen alcceseaset eatnat hhkadusas 

dahpahuwan dealilaS ovdanemnn Maqimus jagiid lea Suoma гика ее albmogndgaskasas 

soahpamusaid vuodul, i v i i ihan sapmelaC aid leat mielde mearndeamen asSnn, mat gusket sin 

assanguvlui 

Go samit leat iuozzlan olggosguovlluid etnalas joavkun sihke шкка ja Dawirukkaid dasis, de lea 

dutkanguovllu samnd ja suopmelai aid gaskasas ovdal oalle harmonalaá gaskavuohta sakka 

nuppastuwan Nuppe lahkai go ovdal, suoidnevahagnd baresaigge, goas harve hallojuwui nuppis 

etnalas tearpmaiguin, deat tuhuwo dalaaigge ainnas soahpameahttunvuoôaid oktavuoflas nuppi 

boahtimus eanaS negati ι walaê at Oat vnddes fuobmasupmi, maid media ja politihkalaS sagastallan 

lea juolludan samud assude, orru hardimin maqga suopmelac a Beaiwalai oktavuoöat ja ovttas 

doaibman leat íielgasit geahppaneamen, daôistaga go jurdagat nuppis leat garran 

Boazodoallu Suomas lea nuppastuwan fitnodatsuorgin mil buvttada bierggu markannd varas 

(lohku 12) Bohccuid lohku lea duppalastan vaile 25 jagis (1972 1996) ja njuowanbohccuid lohku 

lea saddan measta vidageardasaz an Dat buvttadusa dáfus buorre ovdaneapmi lea fidnejuwon aigai 

1) guohcumud geavaheami rationaliseremnn, 2) boazoealuid optimala sturrodagain 3) misud 

n juowamun ja njuowamud arademnn, 4) bohccuid biepmamun (sturrot johnleappot) ja 5) 

dicOiheami ja oahpu lasihemun 

Jos guohtumud vudodat oiddoleamosge dahpahusas bissu ovddes laganin, de lea dainna boazologu 

meanhis lasihemun buvttehuwon guohtumud suvdinnavcca rajnde Muhtin boazodoalloguovlluin 

Suomas dilli lea dan muttus, muhto dutkanguovllu boazologu ja guohtumud suvdinnavcca gorri lea 

vel bisson duöahahttin 

Dalaaigge boazodoallu, mas odda teknologuja lea dabalacc at dohkkehuwon, lea ovddeza ektui olu 

eanet gitta olggobeale dahkkiin dego energuja Fidnemis, markannd dihs ja guovlluide guoskevas 

mearndeamis Boazodoalloealahus lea nuppastuwan rasibun markannd barrai Dan dihtn sahtta 

dad|at, ahte dala boazodoallu lea duSSe unna suoiwa das, maid baikkalas ekosystema falla dahje 

raddje ja lea mannamin rnkkaidgaskasas bio-industrnja guvlui 

Suoma eisevalddit leat maqimus logemat jagiid aigge sakka seahkanan boazodoalu ovddideapmai ja 

mearkkasanveara dan oktavuodas lea dovddastus, mn lea lassanan dan lunduicatnasan ealahussn ja 

dan doallude 
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Boazodoalli assan- ja bargodilli lea sakka buorranan Buot oôôaaigaseamos teknihka dihtu 

boazobarggus lea alki |ohtit vndabut, muhto dat lea maid gaidadan olbmo bohccos Oktavuodat 

bohccui leat o tnon ja loazzm Bohcco maqggabeallasaS geavaheapmi ja lodjon bohcco 

mearkkasupmi, mat ledje nu mihtilmasat sami boazodollui gitta nuppi mailmmesoaôi radjai, lea 

measta ollasit nohkan DuSSe bierggu buvttadeapmi mearkkasa ja dat lea nannosit EU 

njuolggadusaid vuloS 

Das beroskeahtta sami boazodoallu lea dutkanguovllus seailluhan olu boares arbevierus, ainnas dan 

mo bohccos jurddaSuwo ja mo bargu organiserejuwo Oööa oainnuid ja vugnd biergobuvttadeami 

lasiheami birra (maid Balgosiidovttastus doarju) samit valdet vuosta varrugasat ja kritihkalaò at ja 

cielgasit valdet vara ekologalaS dihs 

Olgguldasat sahtta sami boazodoallu orrugoahtit ain eambbo dalonsuopmelac aid searwusin 

Daiguin arwuiguin ja mallnguin mat adnojuwojedje juo jahkecuôiid das ovdal mihtilmassan dan 

albmogn, lea vissasit vel stuorra vaikkuhus samnd vuohkai cuoi ait mailmmis ja addit sisdoalu ïezaset 

eallimn 

Samnd boazodoallu garggudeapmi lea leamas marjggalagaS ja mohkkai Dan dutkamuSascan lean 

geahcadan sostala, kultuvrralai, politihkalas ja ekonomalas dahkkud mac dasa leat vaikkuhan 

Vaikko juohke aigodagas, maid das lean ovdanbuktan, lea leamaS lezas mearkkaSupmi de eanemusat 

dan lea dolwodan goittotge stahta ïntensuva seahkaneapmi ja lahkaaddin Ja daiguin lea arbevirolai 

sami boazodoallu gartan razildit maqimus 100 150 jagi 
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LIJST VAN GEBRUIKTE RENDIERTEELTTERMEN 

(volgens de thans ge ldende spelling) 

Finse benaming Saamischtahge benaming Omschrijving 

ajokas vuojan rendier dar rendierslee trekt 

ahkio gères Saamische slee 

elo eallu rendierkudde 

eroccaa poroja rat kit scheiden van rendierkuddes 

erotus ratkka rendierscheiding 

etto íohkken verzamelen, bijeenbrengen van rendieren 

heittaa kmni njoarostit, suhppet met lasso een rendier vangen 

heittaa suopunkia 

hirvas sarwis rendiersticr vanaf derde jaar 

iso hirvas rafis sarwis groot rendierstier 

hupakorva hubat rendier waarvan de oren te klein hupamerkkinen zijn gesneden of het oormerk is 

vernield 

harka heargi gecastreerd rendier 

jutaa johtit trekken met de rendieren en verplaatsen van de rent 

jakalahmppu jcagelhmpu bundel rendiermos 

irtoporo luovos boazu rendier dat zich van de kudde afscheidt 

kaar re/poro kaarre gardi rendierscheidingsruimte, rendieromheining 

kaïvaa goaivut graven in de sneeuw 

kaïvos guohtun plek waar rendieren graven 
kallokas gallor winterschoen gemaakt van de hoofdhuid van een rendier 
kamama-aika guottet kalverperiode 
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vasoma-aika 

karvamerkki guolgamearka eigendomsmerk aangebracht in de rendierpels 

kacsopalkka geahí obálká vergoeding voor het verzorgen van rendieren van niet-rendiertelers 

kacsoporo geahC oboazu rendier van nier-rendierteler dat door rendiertelers worde verzorgd 

kelkka gielká slee 

keloa callar schuren mer her rendiergewei 

kellokas bielloboazu rendier met een bel om zijn nek 

ken ka he ι na gámasuoidni hooi dat gebruikt wordt in de pelsschoenen 

kermikka cearpmar rendierkalf in eerste winter 

kesamerkitys miessemearkun her oormerken van vasanmerkitys rendier kalveren 

kelosarvinen poro Caloaivi rendier met een afgeschuurd gewei 

kiela Coarvegiella benen lus voor de lasso 

kirnu girdno onderdeel van rendierscheidingsruimte, kleinsre, vaak ook middelsre omheining 

koipi ruoida, juolgi rendierbeen 

koipinahka gamas rendierbeenhuid 

koitemakaus iflitlivat periode waarin rendier rust 

kontton latnja onderdeel van rendierscheidmgsruimte; afgesloren omheining 

korvaleikko satni inkeping in oor: deel van oormerk 

korvamerkki boazomearka rendieroormerk 

kosatus goasohas, goaisrtas vijfjaar oude rendierstier 

kora goahti tent van doek of wollen dekens 

kulvakko g°lggot rendierstier na de bronsttijd 
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kunteus gocEoôas, gottas vier jaar oude rendier 

laavu lawu tenr, waarin de rendienelers verblijven tijdens hun werkzaamheden in het 

terrein 

laitisca láidet een rendier leiden, aan een touw meevoeren aan her hoofd van de rendierkudde 

lapinkyla suda rendienelersgroep, Saamendorp 

leuku stuora nubi groot zakmes (wordt o a gebruikt bij het slachten) 

loude loavdda tentdoek 

loudekota loavddagoahci tent van doek 

lukea poroja bigalastit rendieren tellen 

luovakset luowasat rendierkudde die tijdens de kalverpenode apart wordt gehoed (bestaande uit 

rendierstieren) 

lypsynaappu náhppi houten kom die gebruikt wordt bij het melken 

maakkana mah kan zes jaar oude rendierstier 

mastata masrar vermengen van rendierkuddes 

merkintapuukko mearkunniibi mesje waarmee een oormerk wordt aangebracht 

mukka, paivamukin mohkki, beaivemohknd ronde, dagronde, de hoeders maken een ronde' om de 
rendierkudde 

nahkasarvinen nammefcoarwat rendiergewei bedekt met huid 

naamapaa nammoaivi 

niestaporo niesteboazu rendier bestemd om geslacht te rappoporoworden voor eigen consumptie 

nimiloppu nammalahpan zeven jaar oude rendicrstier 

nammaloahppa 

nulppo nulpu rendier zonder gewei 

nutukas nuvttet rendierpelsschoenen 

goikket 

paakat spagat draagzadel voor rendier 
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pailakka 

palis kun ca 

palkia 

spaillit 

balggus 

baJgat 

parttio 

ρ eu ra 

pcurakorva 

poroisanta 

poropaimen 

pu na vasa 

purka 

рука) lys 

ongetemd gecastreerde rendierstier 

rend ie rteel rd is tnct 

onrustig bewegen van rendieren vanwege insectenplaag 

Cora rendierkudde (100-900 rendieren) 

goddi wild rendier, rendier zonder oormerk 

geaíotbeallji rendier zonder oormerk 

boazoisit leider / uitvoerend voorzitter van het rendierteeltdistrice 

boazovazzi rendierhoeder 

boazogeahi ι 

rukses miessi rendierkaJf tot de eerste winter 

borgi 

bigallus 

raidi 

raidu 

moment waarop de rendier pels kort en geschikt is als basismateriaal 

rendierschciding waar de rendieren worden geteld 

rendierteler die ook andermans rendieren verzorgt (tegen vergoeding) 

reη dierkaravaan 

rankinen rákkas muggennet van stof 

ratkoa rat kit scheiden van rendieren 

reki 

(ajureki) 

nhma 

rykjma-aika 

salvaa 

re ah ka slee 

(vuodjen reahka) slee waarmee personen kunnen worden vervoerd 

reanga rendierknecht 

baddi rendierleidsel 

rotnu gust rendierwijfje 

ra gat bronsttijd 

gaskit castreren 
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kuohi; 

sekaelo 

suopunki 

satni inkeping in rendieroor, deel van leikkooormerk 

seahke-eallu rendierkuddc besraande uit rendieren van verschillende eigenaren (deze kudde moet 

nog gescheiden worden in kleinere eenheden) 

sisti gelooid rendierleer 

sivlá omheining die dient om de rendieren binnen te leiden in de scheidingsrmmte 

suohpan lasso (van touw of geplastificeerd koord) 

dapmat temmen, opleiden 

tainakka 

takkaporo 

talja 

tokka 

pieni elo 

stáinnat 

noaddeheargi 

duollji 

¿ora 

eloS 

onvruchtbaar rend ie 

lastrendier 

rendierpels 

kleine rendierkudde 

urakka vant twee jaar oude rendiersitcr 

vaadin aldu rendierwijfje vanaf derde jaar 

vaadinrokka luovaseallu rendierkudde bestaande uit 

¿oavjjereallu dragende rendierwijfjes 

vaipukka vaibbat oververmoeid, verzwakt rendier 

valvoa vaso m ι s ta guottehit hoeden tijdens kalverpenode 

miessi rendierkalf 

caggat eallu rendierkudde leiden tegen de eigen natuurlijke nchring in 

aida, sivla omheining, die moet verhinderen dat rendieren naar ander weidegebied trekken 

johtu.geasehan heargi trekrendier 

rárkit sierra scheiden, selecteren of vangen erilleen van rendieren uit de grorere kudde 
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vasa 

vastara eloa 

vastusaita 

vetoporo 

vetaa poroja 



veltri veaiddalassii rendieren zijn los, vrij, apart, niet onder direct toezicht van de rendierteler 

іегорого vierroboazu rendier van andere rendiertelers groep of rendierteeltdistricr 

vuonelo, vuongeli vuonjaJ drie jaar oud rendierwijfje 

vuonelovaadin vuonjalaldu 

vuorso vuobirs drie jaar oude rendierstier 

vuobis 

377 



GERAADPLEEGDE BRONNEN EN LITERATUUR 

Aarseth В 

1975 

Aarseth В 

1977 

Acerbi J 

1802 

Adams L 

1948 

Ahvenainen J 

1980 

AhtiA 

1973 

Aikio M 

1976 

Аікю M 

1984 

Aikjo M 

1986 

Ajkio M 

1987 

Aikio M 

1988 

Aikio M & Ailuo Ρ 

1978 

Albo M fií Aikio Ρ 

1985 

Aikio M â£ Aikio Ρ 

1989 

AikioP 

1977a 

Aikio Ρ 

1977 b 

Aikio Ρ 

Problemcr omknng de faste statsgrensene ι nyere tid 

OttarM 47-54 

Grensecraktaten med Sverige og lappekodicillen av 1751 

Ottar 101 32 40 

Travels rhrough Sweden, Finland, and Lapland, to the North Cap in 

the years 1798 and 1799 II, Londen 

Vinlocal and uxonlocaJ man, Man. vol 47, nr 13 

Lapin histonasta sadan vuoden ajalta Lapin Kama, 24 tammikuuta 

Soista porolaitumia Poromies, 3 12 14 

Saamen ja Suomen kielen suhtcesta Angehssa, Lismassa ;a Nunnasessa 

Esitutkimukseksi vaition humanistinen toimikunnan projektiin kulttuunn 

sopeutuminen arktiseen ekologiaan Oulu 

1 he position and use of the Sami Language historical contemporary 

and future perspectives Journal of multilingual ana multicultural development 

vol 5, пгЗ, 4 pp 277-291 

Some issues in the study of language shift in the Northern Calotte 

Journal of multilingual and multicultural development vol 7, nr 5 361 378 

The Status of the Sami Language in the Nordic Countries the Finnish 

Perspective Language and Ethnicity of the Arctic People, Parijs 

Saamelaiset kielenvaihdon kterteessa Kielisosiologinen rutkimus 

vnden saamelaiskylan kielenvaihdosta 1910 -1980 Helsinki Suomalaisen 

Kirjalhsuuden Seuran Toimituksia 479 

Vahemmistokuittuunn sopeutumisongelmista. in Ahlberg N (ed), 

Kulttuun identiteetm ongelmia. Suomalaisct kulttuunvahemmistot pp ] 25 

141, Helsinki 

Sami and Ethnicity Problems in Finland in Plersch A (cd), Ethnicity 

in Canada International Examples and Perspectives pp 121 133 Marburg 

A chapter in the history of the colonization of Sami lands the 

forced migration of Norwegian reindeer Sámi to Finland in the 1800 s in 

Layton R (ed). Conflict m the archaeology of living traditions, pp 116 130 

Londen 

Saamelaisen ekosysteemin murruminen Lapin paljskunnassa 

Suomen Luonto, nr 2 72-77 

Suomen Lapin poronhoito Oulu (stencil) 

The breakdown of a Lappish ecosystem in Northern Finland in 

378 



1978 Muller-Wille L , Pelro Ρ J , Muller Wille Li. Darnell R {tas), Consequences of 

economic change in Circumpolar regions, pp 91 104, Edmonton 

Aikio Ρ Poronhoito Lapinmaan elinkeinona in Aho S & Heikola L (eds), 

1982 Lapin plakaatisca tilojen aunoimmisen aikaan, pp 166-185. Oulu 

Aikio Ρ Poro ja peura seka pohjoisten alkuperaiskansojen tulevaisuus 

1983 Poromtes, 1 20-24 

Aikio Ρ Reindeer herding im Norden in Varjo U & Tietze W (eds), 

1987 Norden- Man and Environment, pp 332 337, Berlijn 

Aikio Ρ The changing role of reindeer in the life of the Sami in Clutton-

1989 Brock J (ed), The walking larder patterns of domestication, pasroralism and 

prédation, pp 169-184, Londen 

Адкю Ρ Saamelaisia koskevisca lainsaadanto hankkeista (manuscript) 

1990 

Aikio Ρ Lokan ja Porttipahdan tekojarvien vaikutuksista poronhoitokultruunn 

1991 nakokulmasta in Aho S , Aikio Ρ , Keranen Τ (eds), Tutkimuksen ja 

halli η non vuorovaikurus ym pans toraken tam isessa esimerkkicapauksena Lokan 

ja Porttipahdan tekoaltaat, pp 98-113, Oulu 

Aikio Ρ Voorbij de laatste boomgrens in Harns Ph .Piacentini Ρ (eds), Het 

1992 verhaal aarde Inheemse volken aan het woord over milieu en ontwikkeling, 

pp 223-232, Amsterdam 

Aikio Ρ &L Helle Τ Poronhoito - katsaus Lapinmaan perinteisen elinkeinon h istori aan 

1985 m Linkola M (cd), Lappi 4, SaameUisten ja Suomalaisten maa, pp 167-187, 

Hameenlinna 

Aikio Ρ &C Jaakkola Τ Saannostelyn vaikutukset Lokan ja Porrripahdan allasaJueella Oulu 

1970 

Aikio S Reunahuomautuksia saamelaisten raloushisroriaan Suomen Antropobgt, 

1977a 2 91 95 

Aikio S Nuorgam kauppa ja lnkenne 1900-1969 Helsinki 

1977b 

Aikio S Pohjoismaiden Saamelaisneuvosto ja Pohjoismainen 

1983 Saamelaisinstituutti Sopult, 4 6-11 

Aikio S Olbmot ovdat min, samud historja 1700 logu radjai Utsjoki 

1992 

Aikio S Aikio-Puoskari U & Helandcr J 

1994 The Sami Culture in Finland Helsinki 

Alaruikka Y Suomen porotalous Rovaniemi 

1964 

Alaruikka Y Suomalaincn porotilalaki Poromtes, 4 9 12 

1969 

Allardt E fi¿StarckC Vahemmisto kicii ja yhteiskunta Juva 

1981 

Allee W C fii Emerson A E e a 

1949 Principles of animal ecology Philadelphia 

379 



Anderson R Τ 

1958 

Anderson M 

1978a 

Anderson M 

1978b 

Anderson M 

1984 

Anderson M 

1985 

Andersson G Α. 

1914 

Andersson G A 

1917 

Andrejev V N 

1970 

Andrejev V N 

1977 

And rese η A 

1987 

ArellN 

1977 

Arnsberg M, Ruong 

1969 

Aronsson К A 

1991 

Asp E 

1965 

Asp F 

I960 

Asp E 

1968 

Asp E 

1978 

Asp F 

1993 

Dating reindeer pasioralism in Lapland Ethnohistory, 5 361-391 

Saami ernoecology resource management in Norwegian Lapland I -

III, Yale University 1978 

Mobility and bihngualism in North Norway Ethnos, 3-4 178-192 

Dialectics of intensivity and extensivity in Saami reindeer 

management Ethnos49 1-2. pp 119-128 

The Saami reindeer-breeders of Norwegian Lapland American 

Scientist, vol 73, pp 524-532 

Tietoja Sodankylan ja rumian piranen aikaisemmista μ 

myohemmista vaiheista Kemi 

Muutamia purieita Muonion ja Enontekion oloisra 

Perapohjalaincn, nr 17 

Rational utilisation and improvement of reindeer pastures 

Problems of the North, 13 103 118, Ottawa 

Laiduntutkimukset Neuvosiohiton poronhoidon perustana 

Suomen Luonto, 2 142-144 

Endnnger ι remdnfta blant samer i Torne Lappmark ι siste halvdel av 

1800 ralet Nordkalotten ι en skiftande varldkulturer utan granser och stater 

over granser, pp 11-18 

Rennomadismen i Torne Lappmark Markanvandning under 

kolonisationsepoken ι fr a Enoniekis socken, Umeâ 

I, Unsgaard H 

Yoik Stockholm 

Forest reindeer herding AD 1 1800 An archaelogical and 

palaeoecological study in Northern Sweden Umeá 

Lappai aise t ja Lap palais uus Sosiologinen tutkimus Suomen 

nylcylappalaisista Forssa 

The finnicization of the Lapps a case of acculturation Turku 

Les lapons finlandais d'aujourdhui et leur différenciation 

Inter-Nord, 10 279-284 

Man made lakes and their social consequences in Finnish Lapland 

in Muller-Wille L , Pelto P J , Muller-Wille Li , Darnell R (eds), 

Consequences of economic change in Circumpolar repons, pp 83-90, Edmonton 

The Lapps as a minority group in Finland in Asp E (ed) 

Ethnic minorities, pp 30-48, Turku 

380 



Asp E , Ranranen К & Munter А 

1980 

Aucco Ρ 

1976 

Aimo Ρ 

1985 

Autto Ρ 

1987 

Auvinen R 

1990 

The Lapps and the lappish culture University of Turku Mootconkclkko|en 

ajopaivalurjat Poromtes, 4 11-13 

TilastOja moottonkelkan kaytosta porotaloudessa Poromtes, 5 34-36 

tras kertomus porotalouden μ metsatalouden valisesta 

yhteistoiminnasta Poromtes, 6 52-57 

The Finnish Sami population Yearbook of population research in 

Finland. 28: 67-76 Helsinki 

Bagaev I I , Shatalov V S 

1970 The introduction of pasture rotation as an important factor in further 

development of reindeer husbandry Problems of the North, 13 119-127 

Ottawa 

Back L , Hcdblom M , Josefson M , Ryden A 

1992 

Banfield A W F 

1961 

Barnes J A 

1975 

Barth F 

1956 

Barth F 

1961 

Barth F 

1964 

Barth F 

1969 

Barth F 

1971 

Baudou E 

1989 

Beach H 

1981 

Beach H 

1992 

Rennaringen i konfhkt och samverkan en geografisk markkanvandmngs och 

stimuleringsstudie Uppsala 

A revision of the reindeer and caribou» genus rangifer 

National Museum of 'Canana, bulletin 177 1-137, 

An ecological study of environmental utilization among the Mountain 

Ijpps of Arctic Sweden Iowa 

Ecological Relationships of Ethnic Groups in Swat, Northern Pakistan 

American Antbropolegtst, LV111, pp 1079-1089 

Nomads of South Persia Oslo 

Competition and Symbiosis in North East Baluchistan 

Folk, vol 6 1 ,pp 15-22 

Ethnic groups and boundaries The social organization of culture 

difference Oslo 

Minontetsproblem frân socialantropologisk synpunkt 

in Schwarrz D (ed), ¡dentitet och mtnontet, pp 59-78, Stockholm 

Granser och center-periferi forhallanden ι Norrlands bronsalder Jysk 

Arkeologisk Selskabs Shnfter XXIV 

Reindeer - Herd Management in Transition The case of Tuorpon 

Saameby in Northern Sweden Uppsala 

Filtering mosquitoes and swallowing reindeer the politics of ethniciry 

and environmentalem in Northern Sweden in Dahl G (ed), Environmental 

agreements and subsistence producers Stockholm 

Beach H , Anderson M & Aikio Ρ 

1991 Dynamics of Saamt territoriality within the nation-states of Norway, Sweden 

and Finland in Casimir M & Rao A (eds). Mobility and territoriality social 

and spatial boundaries among foragers, fishers and pastoraltsts and peripatetics 

New York 

381 



Bennett J W 

1969 

Bennett J W 

1976 

Birket Smirh К 

1972 

Bjorklund J 

1990 

Northern Plainsmen Adaptive srrategy and agrarian life Chicago 

The ecologici! Transition Cultural Anthropology and human 

adaptation Oxford 

Kulrtuurin tiet Porvoo 

Sami reindeer pastoral ism as an indigenous resource management 

system in Northern Norway a contribution to the common property debate 

Development and Change, 21 75-86 

Bjorklund J & BrantenbergT 

Samisk Reindnft - Norske Inngrepp Om AJtaelva, reindnft og samisk kultur 

Tromso 

The Chukchee Leiden 

1980 

Bo go ras W 

1904-1909 

Bronny H 

1962 

Die Renntierwirtschaft der Lappen und deren heucige Lebensweise, 

dargestelt an den Verhaltnissen im Finnischen Kirchspiel Enontekio Deutsch-

Skandinavischer Verein Monatimitteüungen, 9/10 9-25 

Brooke A de Capell A winter in Lapland and Sweden, with various observations relating ro 

1827 

Byham A 

1909 

Campbell A 

1948 

Carpelan Chr 

1963 

Carpelan Chr 

1992 

Castren M A 

1852 

Clarke h D 

1819 

CollindcT В 

1957 

Cramer Th 

1981 

Finnmark and its habitants Londen 

Die Polarvolker Leipzig 

Fran vildmark till bygd En etnologisk undersokning av 

nybyggarkulturen ι Lappland fore industriahsmens genombrott Uddevalla 

(Kebenhavn) 

Porokylan eh sudan sosiaaJisesta rakenteesta 

Kalevalaseuran vuosikirja 43, pp 287 299 

Juikentta - nakokulma Saamelaiseen yhteiskuntaan 

in Julku К (ed), Suomen varhaishistoria Studia historica septentrionalia 21 

34-44, Rovaniemi 

Nordiska reso г och forskningar I Helsinki 

Travels in various countries of Europe, Asia and Africa, A journey 

through Lapland and Finland Londen 

Lapskan bcrydelse for Samerna och Samekulturen Oslo 

Saamelaisten historia vaarin tulkittuna in Halonen L (ed), 

Aganderar och Samerna- omistusoikeus ja Saamelaiset, Kautokeino 

Daun Ä ÖC Lofgren О (eds) 

1971 Den ckologiska aspekten Ekologi och kultur Kopenhagen 

Delaportc Y La suda lapone Pans, Memoire de maîtrise 

1970 1971 

Delaportc Y Les relations sociales chez des nomades éleveurs de rennes, la su da 

1972 des lapons de Kautokeino ïnicmord, 12 287-304 

382 



Delaporte Y La denominación des groupes coopératifs d'élevage chez les Lapons de 

1973 Norvège L'ethnographie 67 13 17 

Delaporre Y Suda, paliskunta, sameby, distrila organisation tradinonelle et 

1976 organisation administrative de l'élevage du renne en Finlande, Suède et 

Norvège Borealii,2 133-141 

Sibérien Folk och formid Tammerfors 

Om Lappland och Lapparne, foretradesvis de svenske Stockholm 

Lappish guest relationships under conditions of cultural change 

American Anthropologist, vol 68, nr 2 426-437 

Aspects of the Lappish minority situation Oslo 

The changing roles of Saami men and women Diehtogma, ρ 7 

Changements dans l'élevage et terminologie lapone du renne 

Production pastorale er société 12 41-45 

Saami reindeer terminology Die__ut, 1. 55-61 

Lapp reindeer movements across the fronners of norther Scandinavia 

Polar record, 6 348-358 

Karesuandolapparna Stockholm 

Donner К 

1933 

Duben von G 

1873 

Eidheim H 

1966 

Fidheim H 

1971 

Eikjok J 

1990 

Eira N I 

1983 

Eira N I 

1984 

ElboJG 

1952 

Elgstrom О 

1922 

Enontekion kirkkovirasto 

1870-1997 Enontekion kirkonkirjat 

Enontekion kunta Enontekion kunnan kuntakokouspoytakirja 

1878 

Enontekion kunta Enontekion kunnan poronhoidon ohjesaanto 

1893 

Enontekion kunta Enontekion kunnan poronhoidon ohjesaanto 

1916 

Enontekion kunta kunnalliskertomus 

1980-1992a 

Enontekion kunta Enontekion kunnan kalaraloussuunnitelma 1983 Enonrekio 1983 

1983b 

Enontekion poroyhcio Enontekion poroyhnon poytakir|a 

1935 

Enontekion Seurakunta Enontekion seurakunnan kunnallislautakunta 

1877 

Epstein D M l i Valmari A 

1984 Reindeer herding and ecology in Finnish Lapland Geojournal vol 8 2 159-

169 

Eriksson К Lapin Luonro Helsinki 

383 



1972 

Esp mark Y 

1970 

Espmark Y 

1971 

Falkenberg J 

1953 

Fellman I 

1915 

Fellman J F 

1906 

Filppa J 

1994 

Fjellstrom Ph 

1985 

Forde D С 

1949 

FrnsJ A 

1887 

Froehlich M A 

1949 

Frosterus А Ь S 

1901 

Gaare E с a 

1975 

Poronkayttaytymismuotoja Poromtes, 1 6 9 

Mother-Young relationship and onrogeny of behaviour in reindeer 

(rangifer tarandus L ) Zeitschrift far Tierpsychologie, 29 42-81 

Slektsskapssystemet hos Snasa-samena in Liber Saecularis in honorem 

J Qvigstadi editus Pars II Studia Septenrrionaha pp 69-86, Oslo 

Handlingar och uppsatser angande Finska Lapp marke η och Lapparna, 

I-IV, 1910-12 Helsingfors 

Anteckningar under min vistelse ι Lappmarken I-IV Helsingfors 

Porocalouskatsaus Poromtes, 3 38-43 

Samernas samhalle ι tradition och nund Umea 

Habirar, economy and society a geographical introduction to 

ethnology Londen 

Lexicon Lappomcum cum interprétât ione Launa et Norvegica 

Kristiania (Oslo) 

Les Lapons d Enontekio Bulletin de 1 Association de Géographes francais, 

nr 202 203, pp 66-76 

Poyrakirjat komitealle lapinmaan taloudellisten olojen tutkimista 

varren Enontekio 

Reindeer activity on Hardangervidda in Wiegolaski F E (ed), 

Fennoscandian Tundra Ecosystems, II, New York 

Gaup Dunfjeld E M Reindnft samisk naenng samisk fremtid Bodo 

1979 

Agricultural involution Berkeley Geertz CI 

1963 

Gjessing G 

1947 

Gjessing G 

1954 

Gjessmg G 

1960 

Gjessing G 

1960 

Norwegian contributions to Lapp ethnology Journal of the Royal 

Anthropological institute, vol LXXVII, I, pp 47--60 

Changing Lapps A study in culture relations in northernmost Norway 

Londen 

Circumpolar social systems Acta Árctica, XII, pp 75-83 

The disintegration of the village organization of the Sea Saamcs 

(Sea Lapps ) An hypothesis Oslo 

Galatay J G, Aronson D , Salzman Ph С , Chouinard A (eds) 

1981 

Goodenough W H 

1962 

Goodenough W H 

The future of pastoral peoples Proceedings of a conference held in Nairobi, 

Kenya 4-8 august 1980 Ottawa 

Kindred and hamlet in Lakalai New Britain Ethnologyl 5-12 

Componennal analysis of Konkama Lapp kinship terminology 

384 



1964 in Goodcnough W H (ed)» Explorations m cultural anthropology, pp 221-

238, New York 

Graburn Ν H H & Strong S В 

Circumpolar peoples an anthropological perspective California 

Ut kast till besknfning ofver Enontekis sokn ι Tornea Lappmark 

Kongl.Vetenskaps Academiens nya handhngar ar 1803-1804 

Suomen poronhoito Helsinki 

Linné ι Laplpland En antologi av Bertil Gullander Uddevalla 

Reindnft ι de nordlige strok (Noorse vertaling ) Moskou 

1973 

Grape E J 

1803-1804 

Grotenfelt G 

1920 

Gullander В 

1977 

Guitsjak F J 

1954 

Haavio - Mannila E Local homogamy in Finland Acta Sociologica, vol 8, nr 1-2 

1963 

Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi 1721 1775 Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin 

historia V Oulu 

Saamelaisten oikeudellisen aseman histonallinen tausta Oulu 

Hahla A 

1954 

Halonen U V 

1952 

Halonen U V 

1957 

Halonen U V 

1962 

Hardesty D L 

1972 

Harjumaa Ρ 

1994 

Hassi J 

1982 

Hassi J 

1991 

Havu S 

1994 

Heikinmaki M L 

1971 

Hcikkila M 

1995 

Helander J 

1988 

Hehmaki U J 

1974 

Helle R 

1966 

Helle R 

archiefmateriaal Hetta (manuscript) 

Poronhoidon asemaa koskevista ajankohtaisista kysymyksista 

Poromtes, 1 5-11 

Human ecological niche American Anthropologist, vo\ 74. 

pp 458-466 

Aaveriekkoja Lappilaisia mystisia tannoita ja kummuuksia 

Rovaniemi 

Kylmakuormitus ja kylmalta suojautuminen kaytettaessa 

moottonkelkkaa poronhoitotyossa Poromtes, 6 12 13 

Poronhoitajien tyoterveyshuolto alkamassa Poromies, 3 20-21 

Porotalous ja luonnonsuojelu Poromies, 3 31-33 

Porolappalaisten vuotuismuutoista Kotiseutu, 1-2 99-102 

Luontaisehnkeinotilallisen elaman leipa Poromtes, 4-5 6-7 

Saamelaiselinkeinojen asema Suomessa Kautokeino 

l-apin ilmastosta ja tuntunen ilmaston enkoisuuksista Lapin 

Tutkimusseuran Lapin ïlmastokirja, pp 23 27 

An investigation of reindeer husbandry in Finland 

Acta Lapponica Fenniae nr 5, Rovaniemi 

Tourism ι Lapland Nordia 2 8-23 

385 



1970 

Helle R Porotalous · pieni Suomessa, mutta suun Lapissa 

1981 Osuuspankkijaijeston taloudelhnen kacsaus 4 10-15 

Helle R Metsien moninaiskayton osircainen palauttaminen 

1984 Poromtes.Ò 18-22 

Helle R Porotaloudesta Nyky-Suomessa 

1978 PoromtesA 8-11 

Helle Ί Lisarunkmnasca tullut tarkea tekija myos poronhoidossa 

1981 Hebmgtn Sanomat, 2 joulukuuta, 

Helle Τ Poronhoito moottonkelkkavaliankumouksen jalkeen 

1981 Poromtes, 5 4-8 

Helle Τ Vaadinten ikarakenteen oprimomti ja sntoshirvaiden vahnta 

1985a Poromtes, 5 16-18 

Helle Τ Porotalous in Linkola M (ed), Lappi IV, Saamelaisten ja 

1985b Suomalatsten Maa, pp 345-359 Hameenhnna 

Helle Τ & Aspi J Does herdformation reduce harassment among reindeer' a field experiment 

1983 with animal craps Acta Zool Fennica, 175 129-131 

Helle Τ , Pohonen I & Lorvonen E 

1985 Economic evaluation of current trends in Finnish reindeer management in 

Siuruainen E (ed), Ten years of work at research institute of Northern Finland, 

pp 50-61, Oulu 

Helle Τ , & Saasramoinen О 

1979 The winter use of food resources of semi domestic reindeer in Northern 

Finland, Comm Inst for Fenn nr 95, Helsinki 

Helm J The ecological approach in Anthropology American Journal of Sociology, 

1962 67 630-639 

Helskog К Ft reingjerde fra steinalderen Ottar 101 25-29 

1977 

Hemila К Maat il ah all into porotalouden edistajana Poromies 3 8-9 

1991 

Hennksen G Hunters in the Barrens the Naskapi on the edge of the white man s world 

1973 Memorial University of New Foundland 

Hill Rowland G Ρ & Nickul К 

1969 The Lapps today in Finland, Norway and Sweden II Oslo 

Hiltunen M Enontekion Lapin asutus. maanomistus μ nautinta 1500-luvulta 1800 luvun 

1978 alkuun Oulun Yliopiston Historian Laitos pro gradu luckielma, Oulu 

Hjort A A critique of ecological models of pastoral land use 

1982 Nomadic peoples, 10 11-28 

Hokka Η M The linguistic behaviour of the Lapp community Turku 

1972 

Honigmann J J Culture and ethos of Karhas society Yale University 

1949 

Hultblad F Overgang frân nomadism till agrar bosattning ι Jokkmokks socken, 

386 



1968 

HultkrantzA 

1985 

Huitkranrz Â 

1989 

Huopainen R (ed) 

1987 

Hustich I 

1942a 

Husrich I 

1942b 

Huttu-Hiltunen V 

1973 

Huttu-Hiltunen V 

1982 

Huttu-Hiltunen V 

1993 a 

Huttu-Hiltunen V 

1993b 

Huttu-Hiltunen V 

1993c 

Acta Lapponica XIV, Lund 

Reindeernomadism and the religion of the Saamis 

in Huitkranrz A & Backman L (eds), Saami pre-christian religion studies on 

the oldest traces of religion among the Saamis, pp 11-28, Stockholm 

The scope of cultural ecology in Noel D В road bent (ed), Nordic 

perspectives on Arctic cultural and political ecology pp 1-15 Umeâ 

Saamelaiser - sovinnolliset sopeutujat Oulu 

Nigra drag ι kolonisationen av Lappland Nordenskold samfundets ttdskrtfi 

I, pp 42-59 

Befolkningsgeografiska skisser fràn Enare och Utsjoki Terra, 54 52-70 

Poronhoito ja mecsien kaytto Poromies, 4 18 

Yleiskatsaus porotalouteen Poromies, 2 22-27 

Suomen porotalouden organisaatio ja hallinto 

in Huttu-Hiltunen V et al (eds), Porotalous pp 32-56, Helsinki 

Porotalous ja muut maankayrtomuodot. in Huttu-Hilrunen V et al 

(eds), Porotalous pp 182-185, Helsinki 

Porokannan rakenne ja tuottavuus 

in Huttu-Hilrunen V et al (eds), Porotalous pp 142-143, Helsinki Huttu-Hiltunen V , Nieminen M , Valmari A & Westerling В (eds) 

Porotalous Helsinki 

Saamelainen luinteisto oikeudessamme, muuramia suuntavuvoja 

Komiteanmientinto 1979 30, Helsinki 

Histonallisesta oikeudesta maahan ja veteen saamelaisten kotiseutualueella 

MI. Inari 

Saamenlainen ki inte is to oikeudessamme Vaasa 

Poronhoidon harjoittamisen oikeudelhset edellytykset Suomessa ennen 

vuoden 1932 poronhoitolakia Enontekio (manuscript) 

The land and water rights of the Sami in Finland Nordtsk ttdsknftfor 

international ret, Acta Scandinavie^ Juris Gentium, vol 54 33-42 

Kronojorden och lappskatten, om grunderna for pnvataagd och statsagd 

jordegendom Jurídica Ьрротса, 4 140-167 

Suomen saamelaisten elmolot Rajaseutu, 4 10-12 

1993 

Hyvannen H 

1979 

Hyvannen H 

1977 

Hyvannen H 

1978 

Hyvannen H 

1984 

Hyvannen H 

1985 

Hyvannen H 

1988 

Hyvannen H 

1991 

Hyvonen V &c Когрнаакко К 

1979 The legal status of the Lapps in land and water law Scandinavian studies m Ιαχυ 

(9-23), pp 109-130 

Hayrinen U Belebte Einsamkeit Landschaft in Europas Norden, Bern 

1970 

387 



Ima (га η Voima 

1962 

Ingold Τ 

1972 

Ingold Τ 

1974 

Ingold Τ 

1976 

Ingold Τ 

1978 

Ingold Τ 

1980 

Ingold Τ 

1983а 

Ingold Τ 

1983b 

Ingold Γ 

1983c 

Irons W G 

1965 

boralo M 

1994 

lrkonen E 

1980 

lrkonen Τ I 

1916 

lrkonen Τ I 

lrkonen Τ I 

1921 

lrkonen Τ I 

1947 

lrkonen Τ I 

1948 

lrkonen Τ I 

1951 

lrkonen Τ I 

1966 

Osakeyhtio 

Torniojoen talousmaantieceellinen karsaus Ci 4> Helsinki 

The tin plate reindeer; furrher rhoughts on the snowmobile in Lapland 

Paper of the symposium on unexpecred consequences of economic change in 

Circumpolar regions March 21 22, Amsterdam 

On reindeer and men Man, vol 9 523 538 

The Skolt Lapps Today Cambridge 

A problem in Lappish kinship terminology Tutkimuksia, Helsmgin 

Yliopiston Sosiologian Lairoksen nr 214 Helsinki 

Hunrers, pastoralists and ranchers Reindeer economies and their 

transformanons, Cambridge 

Farming the forest and building the herds Finnish and Sami 

reindeermanagemenr in Lapland Bulletin de Γ equipe ecologie et 

anthropologie des socieres pastorales, 12 57-70 

Comptes rendus Beach H Reindeer-herd management in transition the case 

of Tuorpon Saameby m Northern Sweden Bulletin de Γ équipe ecologie et 

anthropologie des sociétés pastorales, 12 109-111 

Gathering the herds work and co-operation in a Northern Finnish 

community Ethnos4B 3-4, pp 133-159 

Livesrock raiding among pastoralisrs an adapnve inrerprecation 

Papers of rhe Michigan Academy of Science.Arts and 1 etters 50, pp 393 414 

Ann Arbor 

Suopungisra vimpaan, ajoporosta mootronkelkkaan Saamelaisen 

poronhoito/an elamantavan muuttuminen puolipaimenrolaisesta 

elinkeinoharjoittajaksi in Kulonen U M, Pennkainen J, Seurajam Kan I 

(eds), Johdatus Saamentmkimukseent pp 67 86, Helsinki 

bin ige Gesichtspunkte zur Frühgeschichte der Lappen und des Lappischen 

SuomalaiS'Ugnlaisen seuran aikakauskirja 76 5-21 

Enonrekion lappalaisten poronhoico 1916 Kansantieteen Laudatur kirjoitus 

Helsinki 

Teorier om rcnskotselns uppkomst Suomen Museo, XXVI, pp 30 40 

Lappalaisten ruokatalous Memoires de la Société Finno-Ougrienne, 

vol LV. Helsinki 

Maamme Lappalaiset ja Suomalaisen asumiesen vaiheita Jouko [V 

Suomen Lappalaiset vuoteen 1945, I II Helsinki 

The Lapps of Finland Southwestern Journal ofAnthropobgy, vol 7 

pp 32 68 

Lappalaisia paikannimia 1500-luvulta SuomaUis-UgriUtsen Seuran 

Aikakausktrja, 67 1 -32 

388 



Jaarsma S) 

1982 

Jaatinen L 

1985 

JoonaJ 

1989 

JoonaJ 

1993 

JoonaJ 

1996 

Jaasko O 

1996 

Jam kos ki Τ 

1979 

Jarvinen A 

1987 

Kallio Ρ 

1971 

Kallio Ρ 

1979 

Кап К 

1978 

Kauhanen Η 

1980 

Kauhanen Η 

1989 

Keisall J Ρ 

1968 

Kemppainen J 

1 wee modellen, twee gedachten in Londen van S flíRuyterdeA (eds), 

Cognitie, snijvlak van cultuur en habitat, pp 184-211, Urtecht 

Luontaiselinkeinolaki Poromtes, 3 34-37 

Poronhoidon h all in co ja hallintolainkaytto Helsinki 

Poromaanen saacety - halhnnon rehokkuus ja yksilon oikeusturva 

nstinidassa Poromtes, 4 4-6 

Uusi maastoliikennelaki entyisesti poronhoidon kannalta Poromtes, 

1 11-13 

Porotaloudessako naisnakokulmasta* Tut kim us naisten porocaloustoista 

meneillaan Poromtes, 5-6 19-20 

Vesien saannostely ja paikallisyhteiso Turku University 

Basic climatológica! data on the Kilpisjarvi area, NW Finnish Lapland, 

Kjlpisjarven biologisen aseman julkaisuja nr 10, Helsinki 

Ihminen Lapin ekosysteemin osana Kalrvalaseuran vuosiktrja 51, 

pp 94-113 

Mecsan ja rund ran vallila m Havas Ρ (ed), Suomen luonto, luonto toimt 

tuntuTit, pp 265-309, Helsinki 

Haltin vallo ι rus Helsinki 

Poronhoitoa kehitettava ekologiannedon pohjalta Lapin Kama, 4 1 

Lramaa-alueiden luontaiselinkeinot ja momkaytro 

in Komtteanmtetmto 1988 39, pp 172-184, Helsinki 

The migratory barren-ground caribou in Canada Canada Wildlife Service 

Monograph 3, Ottawa 

Paliskuntien kulurakenteesta 1984/1985 Poromtes, 1 22-25 

1986 

Kemppainen J &L Nieminen M 

1997 Poronhoidon kuva III poronomistajien ïka ja sukupuoli Poromtes 3 37 40 

Kenny M (ed) Comparative studies of nomadism and pastoralism Anthropobgical 

1971 Quarterly vol 44,3 

Keranen S & Kaikusalo A 

1989 Suurtuntunt Espoo 

Kirchhof В Die Lappen Wircschafrs- und Lebensweise am Rande der Ökumene 

1984 im Wandel Frankfurt am Main 

Kisseljow A A & Kisseljow Τ A 

1974 Sowjetische Saamy Geschichte, Ökonomik, Kultur Murmansk 

Kim J Saamelaisvaliuuskunnan antama lausunto halhtuksen esiryksesta uudeksi 

1990 poronhoirolaiksi Poromtes,! 34 35 

Kivekas E De l'economie naturelle à 1 économie de marche Sur les modifications 

389 



1990 économiques et sociales des Lapons, les Sime d'Enontekio in Pour Jean 

Malaune 102 témoignages en hommage a quarante ans d'études arctiques pp 

519-527, Pans 

Klein D R Range ecology and management in Pulhainen E (ed), Proceedings of the 

1983 Third international Thenological Congress, Helsinki 15-20 August 1982, Acta 

Zoologica Fennica nr 175, pp 7-10, Helsinki 

KlemolaV Poronhoidosta ja sen levinneissyydesta Euraasiassa Terra, 11 137 163 

1929 

Kojo О Pohjois-Suomen Retkeilyopas Tampere 

1975 

KojolaJ .Helle Τ fit Aikio Ρ 

1991 Lihanruoton rnppuvuus porotiheydesta Poromies, 5 18-21 

Kojola J ,Helle Τ , Aikio Ρ & Niskanen M 

1994 Talvilaidunten kunnon vaikutus porojen teuraspainoihin ja vasantuotantoon 

Pohjois-Lapissa Poromies, 1 10-12 

KokkoY 

1947 

KokkoY 

1961 

KokkoY 

1969 

Kolkki О 

1969 

Neljan tuulen tie 

Tuntún Helsinki 

Poro Helsinki 

Katsaus Suomen 1] 

Helsinki 

Komiteaiimietinto Komitealta Lapinmaan taloudellisten olojen tutkimista vatten 

1902 Helsinki 

Komiteanmietinto Komitealta Lapinmaan taloudellisten olo|en tutkimista varten 

1905 (Lapinkomitean mietinto) (KM 1905 3) Helsinki 

Komiteanmietinto Potolaidunkomisioonin mietinto (KM 1914 2) Helsinki 

1914 

Komiteanmietinto Ennaisia potonhoitoa koskevia kysymyksia selvittamaan asetettu komitea 

1929 (KM 1929 8) Helsinki 

Komiteanmietinto Pototuotteiden kaupati kehittamisesta (KM 1934 6) Helsinki 

1934 

Komiteanmietinto Lapin taloudelliset olot μ miden kehittaminen (KM 1938 8) Helsinki 

1938 

Komiteanmietinto Potonhoitolakikomiteanmiecinto (KM 1942 8) Helsinki 

1942 

Komiteanmietinto Suomen Norjan potosopimuksen muuttamis komiteanmietinto Helsinki 

1946 

Komiteanmietinto Saamelaisasiain komiteanmietinto (KM 1952 12) Helsinki 

1952 

Komiteanmietinto Potomiestilatoimikunnan mietinto I (KM 1967 B89) Helsinki 

1967 

390 



Komiceanmietinto 

1969 

Komiteanmietinto 

1972 

Komiteanmietinto 

1973 

Komiteanmietinto 

1973 

Komiteanmietinto 

1976 

Komiteanmiecinto 

1979 

Komiteanmietinto 

1980 

Komiteanmietinto 

1983a 

Komiteanmiecinto 

1983b 

Komiteanmietinto 

1983c 

Komiteanmietinto 

1987 

Komiteanmietinto 

1989 

Korhonen O 

1989 

Poromiestilatoimikunnan mietinco II (KM 1969 B60) Helsinki 

Mooctonkelkkatoimikunnan mietinto (KM 1972 B64) Helsinki 

Saamelaiskomitean mietinto (KM 1973 46) Helsinki 

Saamelaiskomitean mietinto + lute tutkimusraporcir (KM 1973 46) 

Helsinki 

Poro η hoi tol aki komiteanmietinto (KM 1976 26) Helsinki 

Poronhouolaki cyoryhman miecinto I (KM 1979 1) Helsinki 

Poronhoitolakj tyoryhman mietinto II Helsinki 

Porocutkimustoimikunnan mietinro (KM 1983 8) Helsinki 

Maan pohjoisten alueiden luontaiselinkeinotoimikunnan miecinto I 

(KM 1983 32) Helsinki 

Maan pohjoisten alueiden luontaiselinkeinotoimikunnan mietinto II 

(KM 1983 89) Helsinki 

Saamelaiskulttuuntoimikunnan mietinto (KM 1985 66) Helsinki 

Eramaakomiteanmietinto (KM 1988 39) Helsinki 

A boundary between Northern and Southern Saami culture and language 

in Broadbent N D (ed) Readings in Saami history culture and language pp 

111 125 Umeâ 

KorpiharjuT ÔC Nieminen M 

1995 

Korpijaakko К 

1981 

Korpijaakko К 

1985 

Korpijaakko К 

1987a 

Korpijaakko K. 

1987b 

Korpijaakko К 

1988 

Korpijaakko К 

Laadukas poronnahka Poromtes 6 8 9 

Om grunderna for aganderat till jorden pâ Sameomrâdec Dieüut 

1 7 16 /43 53 

Saamelajsct ja maan omistusoikeus I II Kautokeino 

Kotakarajat ohko mira ? Sovinnoista ja sovintomenettelyisca Enontekiolla 

1700 luvulla Otkeuttaμ htstonaa, pp 109 125 

Rounalan lap inky la Katsatis saamelaiseen maankayttojarjestelmaan 

Kas iva г ren Lapissa 1600 luvulla ja 1700 lu vu η alussa in Huopainen R (ed) 

Saamelaiiet sovmnollisct sopeutujat Lapin maakuntamuseon julkaisuja 5 pp 

77 96 Oulu 

Saamelainen maankaytto ja ihmisoikeudet Katsaus menneisyyteen 

nykyisyyceen ja tulevaisuuteen in Ihmisoikeudet ja vahemmtstot Jurídica 

Lapponica 4 76 111 Rovaniemi 

Saamelaiseen oikeusasemasta Ruotsi Suomessa Oikeushistorialhnen 

391 



1989 turkimus Lansi-Pohjan Lapin maankayrtooloista ja -oikeuksisra 1700-luvun 

puolivaiissa Helsinki 

Ennsta Enontekiota Helsinki 

Kuusamon talon poi к a is elama 1670-1970 Kuusamon historia II Kuusamo 

Po rot Tornionlaakson lapinlukenteessa Raravid, 1, Acta Societas Histonae 

Finlandiae septentnonalis I, pp 110-124, Oulu 

Pohjois-Vienan porotalous Helsinki 

Poyrakirja kokouksesta Hetan kylassa huhtikuun 11 paivana 

Invencering av erfarenheter ι praktisk tenvird Gallivare 

Kortelainen Y 

1995 

Kortesalmi J J 

1975 

Kortesalmi J J 

1977 

Kortesalmi J J 

1996 

Kruununvouti 

1894 

Kuhmunen N 

1968 

Kulonen U M , Pemikainen J &c Seurajarvi-Кагі I 

1994 Johdaius Saamentuckimukseen Tietolipas 131 Helsinki 

Kumpula К &c Nieminen M 

1992 

Kurkela Ρ 

1978 

Kuusisto E 

1987 

Kvist R 

1989 

Karenlampi L 

1973 

Porojen merkintatavoista Poromtes, 3 36-43 

Poron vihreakasviruokinta Lapin Tutkimusseura vuosihya XIX, pp 12-57 

Tunne jarvet, saaret, joei Suomen Kuvaiehti, 24 B, pp 1-202 

Rennomadismens dilemma Dec rennomadiska samhallets forandnng ι 

Tuorpon och Sirkas 1760-1860 Umeâ 

Suomen poronhoitoalueen jakalamaidcn kunto, jakalamaarat ja 

ruottoarviot vuonna 1972 Poromies, Í 15-19 

Kasivarsi paliskunta Kasivarren (Lapin) paliskunnan poytakirjar 

1952-1977 

LabbaJ Saamelaisporonhoito Suomen Lapissa Suomen Luonto, 2 78-81 

1977 

Laki moorrorikaycroisien ajoneuvojen maastokayton rajoittamisesra nr 606 / 1977 

(maastohikennelaki, moottonkelkkalaki) 

Laki Saamelaiskarajista annetru Helsingissa 17 paivana hemakuuta nr 974 / 1995 

I.antbrulcss(yrelsen Ren naring - skogsbruk En analys av intressekonfliktcr mellan nanngarna 

1976 l antbruksstyrelsen meddelanden 1976 3, Jonkoking 

Lapin Kansa Seutukaava heratti rasismin Enontekiolla 12 lokakuuta 1989 

1989 

Lapin Laanin Maatalouskeskus 

1986 hnontekio, Maatilatalouden kehittamissuunnitelma, Rovaniemi 

Lar se η A Om sposamene Гготзо museums ârshefrer, hum avd vol LXX{147), 2, 

1950 fromso 

Larson К Erhnopolitics and research ethics for the non-native researcher 

1988 ActaBorcalia,vo\\-2 pp 5-21 

392 



UrvaKM 

1973 

U u fer В 

1917 

Laurila Ρ 

1975 

Lee R В fie DeVore J 

1973 

Leeds A 

1965 

Lehner L 

1960 

Le mai re Τ 

1976 

Lenstra M 

1973 

Lenstra M 

І974 

Lenstra M 

1975 

Lenstra M 

1978 

Leroi-Gourhan A 

1936 

Leunissen j 

1982 

Lihtonen J 

1970 

Lihtonen J 

1977 

Linkola M 

1965 

Linkola M 

1967 

Linkola M 

1972a 

Saamelaisvaestorakenne ja vaestomuutokset vuosina 1962-1971 

in Komiteanmietinto 1973 46, tutkimusraporm, pp 178 187, Helsinki 

The reindeer and its domestication American Anthropological 

Association, Memoires nr 4, Lancaster 

Porotilalaista μ sen roteutamisesta Poromies, 5 6-8 

Man the hunter Chicago 

Reindeer herding and Chukchi social institutions in Leeds A & Vayda 

A Ρ (eds), Man, culture and animals, the role of animals in human ecological 

adjustments American Association for the Advancement of Science, 

publication 78, pp 87-128, Washington 

Die Kulrurlandschaftliche Entwicklung Finnisch Laplands nach dem Zweiten 

Weltkriege Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft 45 51-145 

Over de waarde van kuituren Een inleiding in de kul tuurfì loso fie Ваагп 

Een onderzoek naar de levensomstandigheden van de rendierhouders 

in Sodankylan Lapin Paliskunta en naar de mogelijke gevolgen voor hen door 

de aanleg van de waterreservoirs Lokka en Porttipahta Katholieke Universiteit 

Nijmegen (scriptie) 

Lapin paliskunta Lokan ja Portcipahdan purisruluessa Kotueutu 3-4, 

pp 71 79 

Poronhoito ja poronhoitaja m uu tosten keikassa Poromtes, 6 13-16 

Natural, economic and administrative factors in the development of 

Lappish reindeer herding (Central Lapland,Finland) in Muller-Wille I 

Pelto Ρ J , Muller-Wille Li , Darnell R (eds), Consequences of economic change 

m Circumpolar regions, pp 43-56, Edmonton 

La civilisation du renne Paris 

Landbouwen op Madura een ecologisch antropologische beschrijving 

Nijmegen 

Moottonkelkkojen kaytosta aiheutuvat ongelmat voordracht VII 

Pohjoiskalomkonferenssi 21-23 clokuuta, Rovaniemi 

Tuli turismi, tuli moottonkelkka Suomcn I uonto> 2 128 131 

Poropaimentolaisuus Enonreluolla Lapin Kama 2 maaliskuuta 

Rovaniemi 

Fnontekion lappalaisten muuttoasutus ja poronhoito 1964 Helsinki 

Enontekion Lappalaisten poronomadismi Poronhoidon fa asutuskuvan 

kehitys Enontekion Lapin paliskunnan alueella rajasuluista vuoteen 1965 

Suomalaisen ja vertailevan kansatieteen pro-graduryo, Jyvaskyla 

393 



Linkola M Moottonkelkka, eras innovaario ja sen vaikutuksia Kotiscutu, 4-5, 1972b 

pp 204-210 

Linkola M The snowmobile in Lapland, its economic and social effects Terra, vol 81, 

1972c 2 127-134 

Linkola M The snowmobile in Lapland, its economic and social effects, in Berg G 

1973 (ed), Circumpolar problems, pp 127 134, Oxford 

Linkola M Finns in the Poynsjarvi region, Enontekio, Finnish I apland 

1983 m Suomalais-Ugnlaisen Seuran Toimttuksia 183, pp 167-178, Helsinki 

Linkola M Saamelaisren poropaimentolaisuuden vaihcet in Linkola M (ed), 

1985 Lappi 4, Saamelaisten ja SuomaJaisen maa, pp 167-187, Hameenlinna 

Linkola M Ihmisten ja porojen maa in Vuorelainen M , Lapin kuvat, pp 13 31, 

1990 Oulu 1990 

Linschoten van J H Reizen van Jan Huyghen van Linschoten naar het Noorden ( 1594- 1595) 

1914 

Lipsonen Τ 

1976 

Lisirzin Ρ 

1977 

Ljung A 

1949 

Lowie R H 

1945 

Lukjanrschenko Τ W 

1983 

Den Haag ( oorspr. uitgave 1601 ) 

Rajaseutuyhteistyota Vaesto, tyolhsys ja palvelut raportti I A, Kempele 

1976 

Porojen loisista Suomen Luonto, 2 132-135 

Karesuando - Enontekis Norrbottens Lans Hembygdsforeniningens Arsbok 

pp 45 81,Luleâ 

A note on 1 app culture history Southwestern Journal of Anthropology, 

vol I 4 447-454, 

Die Entwicklung von traditionellen Beschäftigungen der Kola Lappen 

in der Sowjetischen Periode in Lonnqvist В & Rasanen M (eds), Der 

Wandel der Dorfer und Städte und die gegenseitige Beeinflussung in der Zeit 

nach dem ersten Weltkrieg, Helsinki 

Lukjantschenko I W Lapps in the Soviet Union in* Broadbent N D (ed), Readings m Saam ι 

1989 history, culture and language, pp. 87-95, Umei 

I undmark L Uppbord, utarmning, urveckling Det samiska fangstsamhallets overgang 

1982 till rennomadism ι Luie Lappmatk Lund 

I undmark L The rise of reindeer pastorahsm in Broadbent N D (ed), Readings m Saami 

1889 history, culture and language, pp 29-42, Umeâ 

I uontaiselinkeinolaki 610 / 1984 

Luo5tannen M A social geography of hydro-electric power projects in Northern Finland 

1982 ActaUmv Oui A 130 Geograph 7, Oulu 

Maa- ja Metsatalousministeno 

1997 Maa ja metsatalousministenon paatos merkkipnreista seka suunmmista 

salhtuista poromaansca annetun maa- ja metsatalousministenon paatoksen 1 

par muuttamisra 

Maastolukennelaki 1710/ 1995 

Maatilahallitus Maatilarekisten, SVT maa-ja metsatalous , Helsinki 

1989 

Magga-HettaT M Poromiehen vaimo, vahva lappilainen nainen Poromtes, 5-6 18-19 

394 



1996 

Magnus О laus Guthus Historia de Gentibus scprcnrnonalibus Roma 1555 De wonderlijcke 

1562 historie van de Noordersche landen beschreven door Olaus de Groóte Nu 

eerst overghestelr vren Latine in ons Nederlantsche Duytsche sprake 

Tanrwerpen 

Magnus Olaus Gothus Pohjoisten kansojen historia Helsinki 

1973 

De svenska fjallapparna STF s handbocker om det svenska fjaJlet 4 

Stockholm 

The nomadism of the Swedish Mountain Lapps The sudas and their 

Migratory Routes in 1945 Nordiska Museet Acta Lapponica VII Uppsala 

Lapparna inte langrc nomader Ett aproba till dagens lage Luleâ 

Manker Ь 

1947 

Manker E 

1953 

Manker E 

1957 

Manker E 

1975 

Marsden W 

1976 

Martiniere P M δ£ Martens F 

1685 

People of eight seasons Gothenburg (oorspr uitgave 1963) 

Lapland, de wereld der woeste natuur Amsterdam 

Massa I 

1974 

Massa I 

1980 

Masse I 

1983 

Mattila E 

1981 

Makjnen L 

1990 

Mantysalo E 

1995 

May ra M Lihtonen J & Valkcapaa J 

1974 

De Noordsche Weercld, Vertoond in twee nieuwe, aenmerckelijcke, derwaerts 

gedaene Reysen D'eene, van de Heer Martiniere, D'andere, van de 

Hamburger Frederick Martens Vertaeld. en doorgaens met Toedoeningen 

verrijckt, door S de Vries Amsterdam 

Erana pnrteita Lapin luonnonvarojen kaytosta Helsingin Yliopisto, 

рго-gradu tutkimus, Helsinki 

Kuliuun, yhteiskunta μ taJous Pohjois Suomen luonnossa 

kulruunmaantieteellis-ekologinen nakokulman Helsinki (paper) 

Ihminen ja Lapin luonto Lapin luonnonkayton histonaa 

Suomen Antropologisen Seuran loimituksia 12, Helsinki 

Porojen taivilaitumct arvioitu metsantutkimuslaitoksessa vaJtakunnan 

metsien invcntoinnin yhteydessa Poromtes 1 14 17 

Tyo muuttunut - mutta sita riittaa poropoliisit toimineet Lapissa nyt 15 

vuotca KaUvaie helmikuuta 

Nahantutkimus poronraljan hyodyntamtsessa Poromtest 4-5 31 32 

Menot Chr 

1975 

Menot С hr 

1980 

Mikkola E 

1931 

Muistio Kasivarren paliskunnan alueella tapahruneista porovarkauksista ja 

toimenpiteista miden estamiseksi M uomo 

L Organisation sociale des Lapons et ses transformations I-II, Lille 

Les Lapons et leur société, etude d ethnologie historique Toulouse 

Fnontekio in Suomenrrma, IX, pp 245 270 Porvoo 

395 



Molander Τ Fnontekio in Linkola M (ed), Lapin kunnat. Lappi 2, elava, totmtva 

1984 maakunta, pp 138-142, Hameenlinna 

Mommersreeg G Boven de poolcirkel is het koud De Hare indianen en het model van 

1982 Laughlin en Brady in Londen van S Άζ. Ruyter de A (eds), Cognitie snijvlak 

van cultuur en habitat pp 141 159, Utrecht 

Montonen M Suomenpeura Porvoo 

1974 

Muhonen H , Nieminen Μ &С Аішо Ρ 

1996 Moocronkelkan kaytto en osissa poronhoitoaluetca Poromtes, 1 8-10 

Muonion kihlakunnanoikeus 

1950-1976 Muonion kihlakunnanoikeuden tuomioluettelo 

Muuramo К Porotilalain toimeenpanosta Poromtes, 3 12-13 

1980 

Muller Wille L Snowmobiles among Lapps An ethnographical report on a technological 

1971 innovation ( Utsjoki, Finland ) Nord-Nyo., vol 4,pp 271-287 

Muller - Wille L Lappen und Finnen in Utsjoki (Ohcijohka, Finland) Ein Studie zur 

1974 Identität ethnischer Gruppen im Kulturkontakt Munster 

Muller - Wille I The lappish movement and lappish affairs in Finland and their relations 

1977 to nordic and international ethnic politics Arctic and Alpine Research vol 9 

(3), 235 247 

Muller Wille L The Sami parliament in Finland a model for ethnic minority management5 

1979 in Muller Wille L & Pelto Ρ J (eds), Strategies politiques du Quart Monde 

nordique Inuit, Cris, Samt vol 3, 2 22-72 

Muller-Wille L&Aikio О 

1971 Die Auswirkungen der Mechanisierung der Rentierwirtschaft in der lappischen 

Gemeinde Urs|oki (Finnisch Lappland) Terra, vol 83, 3 179-185 

Muller Wille L & Pelto Ρ J 

1971 Technological change and us impact in arctic regions Lapps introduce 

snowmobiles into reindeer herding (Utsjoki and Inan, Northern Finland) 

Polarforschung Bd VII μ^ 41, 1-2 142-148 

Muller- Wille L δύ Pelto Ρ J 

1972-1973 Reindeer herding and snowmobiles aspects of a technological revolution in 

Utsjoki and Sevettijarvi Folk, 14-15 114-119 

Nelleman G Theories on reindeerbreeding Folk, vol 3, pp 91-104 

1961 

Nelson С The desert and the sown nomads in the widet society University of 

1973 California 

Nesheim A Finnish hnsi and Lappish su'dâ Finnisch-ugrische Forschungen XXX, 

1951 Heft 3, pp 292-302 

Nesheim A Eastern and Western elements in Lapp culture Lapps and Norsemen in 

1967 Olden Times 

Nesheim A Saamelainen kulttuuri ja sen historia in RaczJ (ed) Saamelaista 

1972 kansatatdetta, pp 7-11, Helsinki 

396 



Nickel Κ Ρ 

1968 

Nickul E 

1968 

Nickul К 

1953 

Nickul К 

1959 

Nickul К 

1970 

Nickul К 

1977 

Nielsen К 

1932 1938 

Der Lappische Renntierhalter, die jahreszeitliche wechselnden Aufgaben, 

Entscheidungen und Arbeiten eines Lappischen Renntiert ч im Ostfjell bei 

Masi in Kautokeino Oslo (scriptie) 

Suomen Saamelaiset vuonna 1962 Ttlastokatsaus 1968 7 59 63 

Reporr on Lapp Affairs Finnish State Commission Fenma vol 76 3 

Saamelaisren sopeutumisongelmia 7>rr<z,vol71 1 1 16 

Saamelaiset kansana ja kansalaisina Suomalaisen Kirjalhsuuden Seuran 

Toimuuksia 297, Helsinki 

The Lappish nation Citizens of four nations Bloomington 

Lapp is к Ordbok grunnet pâ dialektene ι Polmak Karasjok og Kautokeino 

I—I IT, Instituttet for sammenhgnende kulturforskning , Oslo 

Nielsen К & Nesheim A 

1962 

Niemela M 

1974 

Niemincn M 

1977 

Niemmen M 

1981 

Nieminen M 

1987 

Nieminen M 

1992a 

Nieminen M 

1992b 

Nieminen M 

1993a 

Nieminen M 

1993b 

Nieminen M 

1993c 

Nieminen M 

1993d 

Nieminen M 

1993e 

Lappish otdbok grunnet pâ dialektene ι Polmak, Karasjok og Kautokeino 1-V 

Instituir« for sammenhgnende kulturforskning, Oslo 

Poronhoito Syvajarven paliskunnassa Oulun Yliopiston kansantaloustieteen 

lai tos pro-gradu tyo, Oulu 

Poron alkupera Suomen Luonto, 2 93 98 

Lopsojalkako nopein poro' Heùtngin Sanomat, 15 maahskuuta 

Porojen laitumet, ravinto μ kunto Poromics,6 30 41 

Poronhha on parasta Poromtes 2 30 37 

Poronliha ja sen cuontanto Suomessa Poromtes, 6 10 13 

Kaamasen ruokintakokeiden tuloksnn kannattaa tutustua Poromtes, 

2 52-56 

Poronhoidon historia in Huttu Hiltunen V étal (eds) Porotabus 

pp 9-31, Helsinki 

Poron kayttayryminen m Huttu Hiltunen V étal (eds ), Porotabus 

pp 159-165. Helsinki 

Suomen porotutkimus in Huttu-Hiltunen V et al (eds), Porotabus, 

pp 205-208 Helsinki 

Porokadot ja - vahingot in Huttu Hiltunen V et al (eds) Porotabus 

pp 186 195 Helsinki 

Nieminen M Vaynnen Ρ ô£ Vaynnen R 

1977 Poron ravirsemusfysiologiasra Suomen Luonto, 2 98-102 

Nieminen M Leppaluoto J & Pesu M 

397 



Tilas co tiet О) a Suomcn porotaloudesta. Rovanicmi 

Pohjois-Suomen nakymat Poromies, 3 11-13 

1984 

Niemincn Ρ 

1997 

Niictyvuopio Η Porot viljelyksilla ja vanhingonkorvauksec Poromies, 5 15-16 

1976 

Nilssen А С (ed) Samiske kvinner Ottar 2, Tromso 

1990 

Norokorpi Y Metsankasittelymcnetelmien kehittaminen poronhoidon kannalta Pohjois 

1982 Lapissa Poromies, в 9-11 

Nuorgam-Poutasuo H Saamelaiskulttuunn ase ma Suomessa in Kirkinen H (ed), 

1975 Kulttuunyhteistyon ongelmia, pp 81-89, Helsinki 

Nurmi J U Poronhoitajien tyopatkkasetvitys Nakkalan pahskunnassa Poromies, 

1988 2 40-41 

Nyholm E S Poronhoitoalue petojemme elintila Suomen Luonto, 2 135-139 

1977 

Nakkala paliskunta Nakkalan pahskunnan arkisto 

1902-1986 

Jaunstuntunn poronhoidon muotoutummen μ korvamerkkijarjesrelma 

Poromtes, 1 28-33 

Preliminary report on investigation of wild reindeer trapping pits in 

Finland Studia Ethnographiea Upsaliensta, vol XXI, pp 228 233 

Suunnitelmat poronhoirouloiksi Poromies, 3 6-8 

Nakkalajarvi К 

1995 

Nakkala|arvi О 

1964a 

Nakkalajarvi О 

1964b 

Nasi L 

1992 

Ohlson В 

1960 

Oinonen V J 

1947 

Oinonen V J 

1964 

Oksanen L 

1977 

Oksanen L & Haukioja E 

Metsatalouden vaikutus porotalouteen Poromies, 1 5-7 

Settlement and economic life in Enontekio a parish in the excreme North 

of Finland FenntaSA 21-43 

Kol men valcakunnan Kota-Lappia Helsinki 

Lapin yhperalla Porvoo 

Tuntunporonhoidon ekologiaa Suomen Luonto, 2 111 119 

1979 

Olson D F 

1969 

Otnes Ρ 

1970 

Oui un Ilmatar 

1889 

Paine R 

Tuntunseutu in Havas Ρ (ed), Suomen Luonto, luonto totmit tunturtt, pp 

265-309, Helsinki 

Alaska reindeer herdsmen a study of native management in transition 

University of Alaska 

Den Samiske najon Oslo 

aikakauslehti 19. Oulu 

Coast Lapp sociecy I a study of neighbourhood in Revsbotnfjord Tromso 

398 



1957 

Paine R 

1964a 

Paine R 

1964b 

Paine R 

1970 

Paine R 

1971 

Paine R 

1972 

Paine R 

1982 

Paine R 

1988 

Paine R 

1992 

Paine R 

1994 

Paliskuntam Yhdisrys 

1994 

Palkeinen J 

1913 

Palmstierna С F 

1933 

Paterson S S 

1948 

Pares R 

1971 

Paulahar)u S 

1923 

Paulaharju S 

1928 

Paulaharju S 

1939 

Paulaharju S 

1977a 

Paulaharju S 

1977b 

Paus H 

Cultural demography and nomad / sedentary relacions of reindeer Lapp 

groups in Norway and Sweden paper VII th Congrès international des 

sciences anthropologiques et ethnologiques a Moscou, vol 10, pp 372-377 

Herding and husbandry Folk, 6 83-88 

Lappish decisions, pannerships, information management and sanctions-

a nomadic pastoral adaptation Ethnology, vol IX, 1 52-67 

Animals as capital comparisons among Northern nomadic herders and 

hunters Anthropological Quarterly, vol 44, 3 157 173 

The herd management of Lapp reindeer pascoralists Journal of Asian 

and African Studia, vol VII, 1-2 76-87 

Dam a river, damn a people 5 Saami (Lapp) Livelihood and the Alta/ 

Кашокеіпо Hydro-electric Project and the Norwegian Parliament, IWGIA 

Document 45, Copenhagen 

Reindeer and caribou rangifer tarandus in the wild and under pastoralism 

Pobr Recordlb (148), pp 31-42 

Social construction of the tragedy of the Commons and Saami reindeer 

pastoralism Acta Borealia, 2 3-20 

Herds of the tundra A portrait of Saami Reindeer Pastoralism. 

Smithsonian Institution Press 

Paliskuntain Yhdistyksen porotalous ohjelma vuosiksi 1995-1999 

Rovaniemi 

Über die Renncierzucht in Hinland im Anfang dieses Jahrhunderts 

Heidelberg 

Svenge, Rysslandoch England 1833-1855 Kring Novembertraktatens 

Forursatcningar, Stockholm 

Anthtopogeographical studies among the Jokkmokk mountain Lapps 

Göteborgs Kungl Vetenskaps- och Vittethets-samhalles Handlingar, Ser A, 

Band 6 2, Goteborg 

Israel Ruong och Samernas forlorade ratt till land 

Antropologiska Studier, 1 63 85 

Vanhaa Lappia ja Perapohjaa Helsinki 

Ruijan suomalaisia Helsinki 

Vanhasta peuranpyynnista Pohjois Pohjanmaan Maakuntalnron 

vuosikirja I, Porvoo/Helsinki 

Lapin muisteluksia Helsinki (eerste druk 1922) 

Lappmarksminnen Stockholm 

Samlinger till en histonsk beskrivclsc over Finmarken 

399 



1756 

Paivansalo Ρ 

1941 

Pehrson R N 

1950 

Pehrson R N 

1951 

Pehrson R N 

1954a 

Pehrson R N 

1954b 

Pehrson R N 

1956 

Pehrson R N 

1957 

PeltoPJ 

1959 

Pelto Ρ J 

1962 

Pelro Ρ J 

1973 

Kolttalappalaisten kasvatuksesta Helsinki 

Culcure contact without conflict in Lapland Man, vol 50 pp 157-160 

Decisionmaking among the Konkama Lapps Papers of the Int Congress 

of European and Western Ethnology, pp 108-112 

The Lappish herding leader a structural analysis American Anthropologist, 

vol 56, 6 1076 1080 

Bilateral kin groupings as a structural type a preliminary statement 

Journal of East Asiatic Studies 3 (2), pp 199-202 

North Lappish kinship terminology in relation to working organization 

Ethnobgica 2, vol 3, pp 81 -86 

The bilateral nerwork of social relations in Konkama Lapp District 

International Journal of American linguistics, vol 23,1 1 128 

Kolttien poronhoidosta Lapin Kania 3 maahskuuta 

Individualism in Skolt Lapp sociery Helsinki 

The snowmobile revolution Technology and social change in the Arctic 

Menlo Park 

Pelto Ρ J , Linkola M oi Sammallahn Ρ 

1968 The snowmobile revolution in Lapland Journal de la Société Finno 

Ougrienne, 69 1 42 

Pelto Ρ J & Muller - Wille L 

1972 Snowmobiles technological revolution in the Arctic in Rüssel Bernhard Η 

and Pelto PJ (eds). Technology and social change, pp 166-199, New York 

Pelto Ρ J & Muller-Wille L 

1978 Summary of the symposium in Pelto Ρ J et al (eds). Consequences of 

Economic Change m Circumpolar Regions pp 251 - 263, Edmonton 

Pennanen J °ilgetus nayttely saamelaiskulttuutin murrolcsesta Suomen museolntto 

1973 Helsinki 

Pennanen J Miksi Alaskan poronhoidossa tapahtui romahdus 1930 luvulla 

1984 Journal de la société finno-ougnenne, 79 151-178 

Penrose J The relationship between economic integration and cultural transition 

1981 Finland and the Finnish Sami Montreal 

Pentikaincn J Lappalaisten pennnealuejako KaUvalaseuran vuosikirja 1971 51, pp 127-146 

1971 

Pentikainen J The division of rhe Lapps into Tradition areas in Berg G (ed), 

1973 Circumpolar problems, habitat, economy and social relations in the Arctic, pp 

135-153, Oxford 

Pirttimaki Τ Etninen raja - clmkeino raja - aviolntto raja Enontekion talollisten 

400 



1991 av io l iu tokeni ta 1776 - 1805 Kolme on sanaa kirjatuksia kansanpertntetsta, 

pp 157-167 

Pitkanen M А & Pitkanen I 

1984 Poromiehet T h e Lapps and thetr reindeer Espoo 

Poggie J J fi£ Lynch R Rethinking modernization Westport 

1974 

Pohjoiskalott ikomiteaPorotalous pohjoiskalotilla pohjoiskalomkomiteanjulkaisusarja 12, 

1981 

Pohtila E 

1983 

Poronhoitolaki 

19=52 

Poronhoitolaki 

1948 

Poronhoitolaki 

1968 

Poronhoitolaki 

1990 

Poromies 

1970-1998 

Porotalouslaki 

1990 

Porotilalaki 

1969 

Porotilalaki 

1974 

Posno Ρ 

1975 

Karasjok 

Metsat ja poronhoi to Роготш.Ъ 17-20 

Suomen asetuskokoelma nr 259 Helsinki 

annet tu Helsingissa 4 paivana kesakuuta Helsinki 

annet tu Helsingissa 9 helmikuuta Helsinki 

annet tu Helsingissa 14 syyskuuta 9 Helsinki 

Tijdschrift van de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten 

(Paliskuntain Yhdisrys), Rovanicmi 

nr 161/1990 Helsinki 

nr 590/1969 Helsinki 

nr 351/1974 Helsinki 

Les Saames d' Enontekio (Laponie finlandaise ) Analyse des structures 

socio-cconomique Université libre , Brussel 

Pulliainen E , Sulkava S , Erkinaro E , Heikura К ÖC Lindgren E 

1983 

Prawitz G 

1967 

Rappaport R 

1963 

Rappaporr R 

1968 

Rauhala J Ρ 

1988 

Ravila Ρ 

1971 

Seasonal movements of the wild fotest reindeer (rangifer tarandus fennicus), 

Eastern Finland Acta Zool hennica 175 15-16 

Nybyggesvasendet ι Lapland Svensk Lantmateri Tidskrtfi 6 

Aspects of M a n ' s influence on island ecosystems alteration and control 

in Fosberg F R (ed), Man's pUce in the island ecosystem, pp 155 174, 

H o n o l u l u 

Pigs for the ancestors New Haven 

S u o m e n μ Norjan valinen porosopimus vuonna 1922 T a m p e r c e n 

Yliopiston Historian Laitos pro-gradu cyo, T a m p e r e 

Kappale Enontekion pahskuntien menneisyytta KaUvalaseuran 

vuostkiTja 51 260 263 

Reichel Dolmatoff G Cosmology as ecological analysis a view from the rain forest 

4 0 1 



1976 Man, 11 307 319 

Renbeteskommissionen Renbeteskommissionens af 1913 handlingar 1-118, Stockholm 

1914 1917 

Riddington R The environmental context of beaver Indian behaviour 

1968 Harvard University 

Rikkmen К & Sthvo H Enontekio Finlandia, Otavan ¡so Maammek^a, Lappi 9 32-38, 

1987 

Rinno S 

1987 

Rosberg J E 

1891 

Rosberg J E 

1910 1912 

Ruong I 

1964 

Ruong I 

1968 

RuongI 

1975 

Ruotsala H 

1989 

Helsinki 

Lansi-Enontekion Saamelaisvaesron pu vu issa ja miden kaytossa tapahtuneita 

muutoksia vuosina 1939 - 1969 Lapin Maakuntamuseon julkaisuja 2, 

Jyvaskyla 

N ordos tra Sodankyla Geogr fbremngens tidskrtfi IN Helsinki 

Anteckningar om lapparna ι Finland Geogr Foreningens Vet Medd DC, 

Helsinki 

Jâhkâkaska Sameby Svcnska Landsmil och Svenskt Folkliv 87 

41 158 

Different factors of reindeer-breeding Internord, 10 293-297 

Samerna Stockholm (eerste druk 1969) 

Elamantavasta ammatiksi Poronhoito Kittilan Kyron pahskunnassa 1930-

luvulta nykypaivaan Turun Yliopiston Kultuunen tutkimuksen Laitoksen 

pro-gradu tutluelma, Turku 

Saamelaisneuvoston vaesrotutkimus Helsinki 

Asetus Saamelaisvaltuuskunnasta 824/73 

Saamelaisneuvosto 

1962 

Saamelaisvalmuskunta 

1973 

Saamelaisvalmuskunta Oikeusjaoscon esirys Saamelaisvaltuuskunnan lausunnoksi 

1977 poronhoirolakitoimikunnanmietinnosta 1976 26 Herta 

Saamelaisvaliuuskunta Saamelaisvaltuuskunnan lausunto uudesta poronhoitolaluchdotuksesta 

1985 (HE 69/85) Eduskunnan maa ja metsatalousvaliokunnalle 

Saamelaisvalmuskunta Lausunto Eduskunnan peruslakivahokunnalle (HE 69/85) uudesra 

1986 poronhoitolakiehdotuksesra johdosta Hetta 

Saamelaisvalmuskunta Saamelaisvaltuuskunnan lausunto poronhoitolakiesirykscn 

1988 tarkistamistyoryhman muistiosta (1988 24) Inan 

Saamelaisvalmuskunta Muistio hallituksen esiryksesta poronhoitolaikst (244/89) Inan 

1990 

402 



Saarikoski S 

1995 

Saascamoinen О 

1977 

Saastamoinen О 

1982 

Sami Insriruhrta 

1990 

Sadeniemi M (ed) 

1973 

Salvesen С 

1983 

S am mal Iah π Ρ 

1969 

Sammallahti Ρ 

1977a 

Sammallahti Ρ 

1977b 

Sammallahti Ρ 

1989 

Sa m mal Iah tt Ρ 

1996 

Sara Μ Ν 

1986 

Sarala R 

1977 

Sarmela M 

1975 

Sarmela M 

1976 

Sarmela M 

1977 

Sarmela M 

1989 

Savolainen R 

1984 

Scheffer J 

1682 

Su vut j alto ι vat vallan Suomen KuvaUhti, 40 8 

Poronhoito ja puuntuotanto Suomen Luonto, 2 124-127 

Economics of multiple-use forestry in the Saanselka forest and fell area 

Commun Inst For Fenn 104 1 102, Helsinki 

Samene en handbok Karasjok 

Nykysuomen sanakirja I Г , Porvoo 

L'organisation de l'espace de la paliskunta de Paistuntun en fonction de 

l'élevage des rennes Université Libre de Bruxelles 

Moottonkelkan taloudclliset ja sosiaahset vaikutukset Paper Nordic 

Conference for Lapp Youth Inan 

Kulttuunn sopeutuminen arktiseen ekologiaan Suomen Antropologi, 

2 174-175 

Norjan Saamen ца-Enonteluon murteen aanneoppi Helsinki 

Sami-Suoma Satnegin - Saamelais-Suomalainen Sanakirja Utsjoki 

Antakaa saamelaisille rau ha Hehtngin Sanomat, 29 tammikuuta 

Samiske landskapstermer reindnfis arealutnytnng Norske 

Reindnftsamers Landsforbund, pp 66-65 

Porotuotekauppa ja teurastus Poromtes, 4 4-6 

PorotilaJaki ja Saamelaiskulttuuri Hehtngin Sanomat, 9 helmikuuta 

Den samiska kulturens odeslagar Antropobgiska Studier,\(j-\7 3-7 

Saamelaisuus isossajaossa Kanava, 2 96 99 

Postlocal culture an inevitable future' Paper Council of Europe Congres 

'Cultural identity and regional development", Interlaken 

Suomen poronhouo-organisaatio ja -omistus autonomian ajan lopulla 

Suomen historian pro-gradu tutkielma, Jyvaskylan Yliopisto, Jyvaskyla 

Waarachtige en Aen merkens-waardige Historie van Lapland Ofte een 

Beschrijving van Desselfs oorspronk, Landschappen, Geberchten, Gewassen, 

Gedierten, Metalen, Steenen, Wateren, en voornaemste Geschiedenissen 

Beneffens Der inwoonderen, Zeeden, Regeering, Godtsdiensten, Oorlogen, 

Drachten, Koophandel, Gebouwen, van Tenten, Schepen, Sleden, Etc Als 

ook Van hare Tovertrommelen, en Wind Koopery Met noch Een kort bericht 

van den Toestand der Finnen Amsterdam (oorspr Latijnse uitgave 1673) 

403 



Schefferus J Lapponia eb Lapin maan ja kansan uusi ja todenmukainen kuvaus 

1979 huolelhsesti kuvirettuna valaisevilla piirroksilla Hameenlmna 

Schmtler Ρ Grensc eksaminasjonsprotokollcr 1742 1745, vol I (1929) en Vol II 

1962 Oslo 

Schubert von F W Beschrijving van Lappi and en deszelfs bewoners Deventer 

1826 

Selander S Lapland Stockholm 

1948 

Seymour-Smith Ch Macmillan dictionary of anthropology London 

1986 

Simondsen Ρ Jaeger og nomade ι Finnmark Bonde Veidemann - bofast - ikke bofast ι 

1973 nordisk forhistone Tromso Museums sknfter vol XIV 

Sirehus U Τ Ober die Art und Zeit der Zähmung des Renntieres Journal de la Société 

1916 Finno-Ougrienne, vol XXXIII, pp 1-35 

Siuruainen E The population in the Sami area of Finnish Lapland a regional study with 

1976 special emphasis on rates and sources of income Acta Universitatis Ouluensis 

Series A 40 Geograph 2 Oulu 

Siuruainen E Maaseudun ynriehaisyyden esteet ja mahdolhsuudct Research Institute 

1983 of Northern Finland* С 50, pp 87 94, Oulu 

Siuruainen E ficAikioP The Lapps in Finland the population, their livelihood and their culture 

1977 Helsinki 

Suvonen L New results on the history and taxonomy of the mountain, forest and 

1972 domestic reindeer in Northern Europe First international RemdeerlCaribou 

Symposium, pp 33-40, Alaska 

Skjenneberg S Ät Slagsvold L 

1968 Reindnften og dens naturgrunnlag Oslo 

Skogland Τ Comparative social organization of wild reindeer in relation to food, 

1986 predaror avoidance and mates, Trondhcim (manuscript) 

S kun eke F Re η beret, marklavarna och skogsbruket Lappvasendet renforskningen 

1963 meddelande8 

Skuncke F Renen ι urtid och ñutid Stockholm 

1973 

Smith Ρ I Kautokeino och Kautokeinolappene En histonsk og ergologisk 1938 

1938 regionaJstudie Instituttet for sammenUgnende kulturforskmng, ser В 34, Oslo 

Snell H G & Sncll Τ Saamish responses to processes of national integration in Boissevain 

1975 J & Fnedl J (eds), Beyond the community social process in Europe pp 165-

184, Amsterdam 

Solem E Lappiske Rettstudier Instituttet for sammenhgnende kulrurforskning 

1970 Ser В 24, Oslo (oorspronkelijke uitgave 1933) 

Speiss A E Reindeer and caribou hunters an archaelogical study New York 

1979 

Spooncr В The cultural ecology of pastoral nomads Addison-Wesley Modules in 

1973 Anthropology 45 

404 



Stacens offentliga urredningar (SOU) 

1975 

Steen Α. 

1952 

Steen A 

1956 

Steen E 

1967 

Steward J Η 

1938 

Steward J Η 

1955 

Stordahl V 

1991 

Storâ Ν 

1971 

Sundberg J 

1981 

Samerna ι Sverige, stod it sprak och kultur (SOU 1975 99), Stockholm 

Kaucokeinoslekter Samiske Samhnger Bind I Oslo 

rCautokeinostudier Samiske Samhnger Bind II, Oslo 

Some remarks on the migration of wild reindeer in Fennoscandia 

Arkw fir Zoologi, Band 20, 9 175-179 

Basin-Plateau Aboriginal Sociopolitical Groups Bureau of American 

ethnology bulletin 120, Washington 

Theory of Culture Change the methodology of multilinear evolution, 

Urbana 

Ethnic integration and identity management - discourses of Sami self 

awareness in Moller Ρ В & Dybbroe S (eds), Local organisation, cultural 

identity and national integration in the north atlantic, pp 25-30 Aarhus 

Burial customs of the Skolr Lapps F F Communications 210, Helsinki 

Customary law in Sweden and the Lappish minority Netherlands 

international law review, vol XXVI11, pp 263-283 

Suomen vtralhnen tilasto (SVT) 

1982 

Suomcnmaa 

1931 

Svensson Τ G 

1973 

Svensson Τ G 

1976 

Svensson Τ G 

1986 

Svensson Τ G 

1978 

Vaestolaskenta 1970, Saamelaiset, SVT VI С 104, Helsinki 

Fnontekio Oulun Laani pohjoisosa IX, pp 245-270, Porvoo 

Reindeer Lapps ecology and political development in Berg G (ed) 

Circumpolar problems, habitat, economy and social relations in the Arctic pp 

135-153, Oxford 

Ethnicity and mobilization in S ami politics Stockholm 

Ethnopolitics among the Sami in Scandinavia a basic strategy towards 

local autonomy Arctic, vol 39, 3 208-215 

The efFects of economic change on the ecology, culture and politie, of 

Reindeer Samis in Sweden in Muller-Wille L, ec al (eds) Consequences of 

Economic Change in Circumpolar regions, pp 215-234, Edmonton 

Swedish Supreme Court Swedish Supreme Court decision DT 2, case 324/76 

1981 

TalvitieJ Asutus in Karsma V (ed), Lappi tanaan, pp 78-94, Porvoo 

1971 

Ί anner V Antropogeografiska studier mom Petsamo-omrâdet I Skolt-lapparna 

1929 Fennia 49 4 Helsingfors 

Tarmo H , Papunen Ρ & Korpela К (eds) 

1967 Fnonrekio in Suomenmaal pp 125 139 Porvoo 

Tegengren Η En utdod lappkuhur ι Kcmi lappmark Studier ι Nordfinlands 

1952 kolonisationshistona Abo 

405 



Therman E 

1940 

Therman E 

1990 

Tiera 

1980 

Tikkancn H 

1964 

Tikkanen H 

1966 

Tomasson Τ 

1918 

Bland noideroch nomader Stockholm 

Nomen ja paimentolaiscen parissa Helsinki 

Kumnkuuskopsetta 30 talvena Poromtes, I 20-23 

Suomen ja Norjan rajaneuvortelut 1829 1852 Jyvaskylan Yhopiston 

Suomen Hisronan laudaturtutkielma, Jyvaskyla 

1 apin pohjoisrajan kysymyksia 1800-luvulla Lapin Tutktmusseuran 

vuosikirjo, voi VII, Kern ι 

Renskotsein, dess utveckling och betingelser Svenska Lapparnas Lands m ote 

ι östersund Uppsala 

Tuntún Lapin Matkailu Yhdistys 

1989 

TuriJ 

1979 

TuriJ ñcTunP 

1920 

Uronen R 

1995 

Ucriainen L 

1976 

Utriainen h 

1977 

UtsiM 

1948 

Vahtola J 

1987 

Valkeapaa L 

1995 

Valkeapaa N A 

1971 

Valkeapaa N A 

1977 

Valkeapaa N A 

1989 

Valman A 

1993 

Valtion Arkisto 

1865-1882 

Vansina J 

1992 

Tuntunen kesaopas Enonrekio 

Kertomus saamelaisista Helsinki ( Finse vert van oorspr. uitgave) 

Lappish texts Memoirs de l'Académie royale des sciences et des lettres, 

Danmark, 7 Sene, Section des lettres, vol IV, 2 97 280, Copenhaque 

Forotalouden EU-sopeutus Poromies, 3 24 25 

Saamelaisten taloudessa tapahcuneista muucoksista Enoncekiolla 

Luontaistaloudesta markkmatalouteen Helsingin Kauppakorkeakoulun pro 

gradu tutkielma, Helsinki 

Rationaahsuudesta caloudelhsissa jarjestelmissa Suomen Antropobgt, 

2 95-99 

The reindeer-breeding methods of the Northern Lapps Man, 48 (114), 

pp 97-101 

hnontekio, historia in Rikkinen К & Sihvo M (eds), Finlandia, Otavan ho 

Maammehrja Lappi*) 32-33. Helsinki 

Koulucuksen merkitys pò rotalo udelle Porotmes, 4-5 40-42 

Terveisia Lapista, pamfleiti Helsinki 

Iskon Mähten suda juraa kesalaitumille Suomen Kuvalehti, 23 10-

13 

Beaivi, ahcazan Vaasa 

Viljelysvahingot in Huttu Hiltunen V et al (eds), Porotabus, 

pp 196-204, Helsinki 

Senaatin arkisto, maanviljelystoimituskunta, poronhoitoa koskevat 

asiakirjat Muonioniskan mmismies Oulun kuvcrnoonlle 31 8 1882, Helsinki 

Habitat, economy and society in the central afncan rain forest Berg 

occasional papers in anthropology 1, Oxford 

406 



Vario U 

1975 

Varjo U 

1984 

Varo M 

1964 

Varo M 

1973 

Vartiainen A 

1974 

Vayda A Ρ & Rappaport R A 

Pohjois-Lapin maatalous toisen maailmansodan jalkeen Norata 5, Oulu 

The high latitude zone, delimination and characteristics in 

Koutaniemi L (ed), Characteristics of the North, Nordia, voi 18, 2 93-104, 

Oulu 

Tutkimuksia poron jalostusmahdollisuuksista. Ann Agr Fennicaì 296-310 

Jalostustyon ja koetoiminnan kehittammen Poromtes, 3 22-25 

Porotilalaki ja sen toimeenpanon rarkoitus Poromtes, 6 8-11 

1968 

Venóla Ρ 

1992 

Vian В 

1976 

Vilkuna К 

1971 

Virokannas H 

1986 

Virtanen E A 

1971 

Voionmaa V 

1969 

Vorren О 

1962 

Vorren О 

1964 

Vorren О 

1973 

Vorren О 

1978 

hcology, cultural and non-cultural in Clifton J A (ed), Introduction to 

cultural anthropology, pp 477-498, New York 

Luonnonvaroien monikayrto ja pororalous. Poromtes, 3 23-25 

Impact du scoorer des neiges sur la communauté Skolt de Sevettijarvi 

Boreales, 1 45-51 

Mika oli lapinkylan funktio' Kalcvalaieuran vuostkirja 51 201 -238 

Poromiehet moottonkelkan kayttajina Poromtes G 18-20 

Raitio lappaJaista yhteiskuntaelamaa tXalevaseuran vuosikttya 51 189-200 

Suomcn karjalaisen heimon historia Porvoo 

Finnmarksamenes Nomadisme I Kartmessig Fremstilling li Bcskrivelse 

Tromso 

Reindeernomadism in the island region of Helgeland An analysis of the 

ecology of reindeer industry with special reference to the island area as 

winterpasture Acta Lappontca XXI, pp 304-320, Lund 

Some trends of the transition from hunting to nomadic economy in 

Finnmark in Berg G (ed). Circumpolar problems, habitat, economy and 

social relations in the Arctic, pp 185-194, Oxford 

Finnmarksviddas kulturhistone Norges oiTentliga utredningar (NOU 

1978 18A), Oslo 

Vorren O. Samisk bosettning pi Nordkalotten, areaJdisponering og resursutnyttmg 

1980 ι histonsk ekologisk belysning in Badou E Sc Dahlstedt К H (eds), Nord-

Skandtnavtens htstorta t tvarvetenskapltg belysning, Umel 

Vorren О & Manker E bame kuituren Tromso 

1957 

Vorren O &c Manker E lapp life and customs, a survey London 

407 



1962 

Vostryakov Ρ Ν & Brodnev M M 

1970 

Vuorelainen M 

1990 

Vuontisjarvi A 

1983 

Westerling В 

1970 

Westermarck E 

1933 

Wheelersburg R Ρ 

1987 

Wh .taker t 

1955 

Whitaker I 

1978 

Whitaker I 

1979 

Whitaker I 

1980 

Whitaker I 

1981 

Whitaker J 

1983a 

The possibility of increasing the productivity of reindeer husbandry on Yamal 

ProbUms of the North 13 73 82, Otta 

Lapin kuvat Oulu 

Enontekion kirkkojen historia Tormonlaahson vuosikirja 1983 152-161 

Rumen Ciliare Fauna of semi-domestic reindeer (rangifer tarandus L ) 

in Finland composition, volume and some seasonal variations Acta 

ZooLFcnmca 127, Helsinki 

Moraalin synty ja kehirys I Siveellisct yleiskasitteet Porvoo 

New transportation technology among Swedish Sami reindeer herders 

Arctic Anthropohgy, vol 24, 2 99-116 

Social relations in a nomadic Lappish community Samiske Samlinger 

2, Oslo 

The personal equation in fieldwork an assessment of the work of Robert 

N Pehrson (1926-1955) Arctic Anthropology, vol 15,1 36-57 

Some changes in Lamiovuoma Sami reindeer management Ethnos 

vol 43, pp 163-177 

Changes in the kinship terminology of the Karesuando Sami Ethnos, 

vol 45, 3-4 230-243 

Othere's account reconsidered Arctic Anthropology, vol 18,1 1 11 

The evolution of Lamiovuoma Sami Reindeer Management some new 

perspectives Production pastorale et société bulletin de l'equipe ecologie et 

anthropologie des société pastorales, 12 19-32 

Settler and nomad m northern Torne Lappmark Polar Record, vol 21, 

133 329-344 

De svenska nomadlapparnas flyttningar tili Norge ι aldre och nyare tid 

Uppsala 

Om renskotselns uppkomst Ymer 

Whitaker I 

1983b 

Wiklund К В 

1908 

Wiklund К В 

1918 

Wiklund К В 

1938 

Wiklund К В 

1947 

Wiklund К В & Qvigstad J 

1909 Dokumenter angaande flytrlapperna I-II 

Renbetekommissionens opdragaf 1907 Kristiania 

Wiss M Ko 1 appaiala« tulit kylhaan Poromtes 2 34-35 

1986 

Untersuchungen übet die älteste Geschichte und die Entstehung der 

Renntierzucht Folkliv\ 12-47 ,4 362 404 

Lapparna Nordisk Kultur X, Stockholm 

îamledc efter 1909 

408 



Ylajarvi Τ Poronlihakauppa Porormes, 5 12-13 

1989 

Zorgdrager N J M Rivierindamming, rendierhouderi) en de Samische cultuur in Zorgdrager 

1981 N J M & Marken van A (eds), Het rendier en de mens Beelden van Lapland 

pp 2-26, Groningen 

Zorgdrager N J M De strijd der rechrvaardigen Kaurolceino 1852 religieus verzet van Samen 

1989 tegen intern Noors kolonialisme Groningen 

409 



BIJLAGE I. HET RENDIER (Rangifer Tarandus) 

algemeen 

Het rendier is een zoogdier behorende tot de orde van evenhoevigen (artiodactyla) en de familie van 

de herten Met de kariboe, de Noordamenkaanse tegenhanger van het Eur-aziatische rendier, is het 

rendier de enige grote herbivoor op het vaste land 

Volgens Banficld (1961 103) behoren het rendier en de kariboe taxonomisch tot éen enkel geslacht -

rangifer- en éen enkel soort -tarandus 

Waarschijnlijk tijdens een tussenfase in de laatste glaciale periode hebben zich ecologisch en 

taxonomisch twee aparte types van het rendier ontwikkeld, t w het bergrendier (rangifer tarandus 

tarandus) en het bosrendier (rangifer tarandus fennicus) (Banfield 1961 30-41, 104-105) 

Het bergrendiertype is kleiner dan het bosrendiertype, heeft kortere poten, is wat lichter van kleur en 

minder schichtig (Klemola 1929) Het bergrendier type is een uitstekend kuddedier, dat lange 

migraties kan uitvoeren tussen woud- en bergzone (Keisall 1968 106-107) Volgens Suvonen (1972) 

zijn rendieren in Scandinavie en op het Kola-schiereiland nakomelingen van het bergrendier 

Van een zuiver berg- of bosrendier kan niet langer gesproken worden, omdat er veel vermenging van 

beide rendiertypes heeft plaatsgevonden (Westerling 1970, Nieminen 1977, Kurkela 1978) 

Van het bosrendiertype treffen we momenteel alleen nog zo'n 800-1000 dieren aan in de oostelijke 

woudzone van Finland Het leeft daar in het wild en is wettelijk beschermd (Montonen 1974, 

Pulhainen e a 1983, Nieminen 1993b) 

Verschillende onderzoekers hebben zich in vaak lovende bewoordingen uitgelaten over de wijze 

waarop het rendier zich heeft aangepast aan de arctische en sub-arctische omstandigheden in zijn 

natuurlijke omgeving (Leroi-Gourhan 1936, Kallio 1971, Aikio &. Aikio 1978, Klein 1983, Epstein 

& Valmari 1984) Ik wil een aantal van hen hieronder citeren 

"Si on considere chaque detail du renne, on s'aperçoit qu'il correspond au maximum d adaptation a 

la nature arctique" 

(Leroi-Gourhan 1936.13) 

"het rendier gebruikt zijn ecologische niche in de natuurlijke omstandigheden van Lapland beter en 

natuurgebonden economisch zelfs effectiever en veiliger dan tedere andere diersoort, die van nut is 

voor de mens" 

(Aikio & Aikio 1978 131) 
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De Saamische bioloog en rendierkenner Aikio (1977) is van mening dat het rendier de enige 

diersoort in het sub-arctische gebied is, dat in staat is de enorme natuurlijke rijkdom aan rendiermos 

om te zetten in voor de mens waardevolle dierlijke eiwitten 

Eigenschappen en gedrag van het rendier 

1 Het onderscheid tussen beide geslachten is waarneembaar in gewicht, afmetingen en in de vorm 

van het gewei De rendierstieren zijn groter dan de rendierwijfjes, zwaarder van gewicht en hebben 

bovendien een groter gewei 

2 Het gewicht van een volwassen rendier varieert sterk in de verschillende landen, maar ook binnen 

de verschillende regio's (Kurkela 1978 46) Het gemiddelde levend gewicht van rendierwijfjes in 

Finland bedraagt voor driejarigen 61,0 ±6,92 kg, vierjarigen 62,0 ±7,14 kg en vijfjarigen 67,5 ±7,8 

kg 
Het gewicht van een rendierstier als vierjarige bedraagt gemiddeld 90,0 kg (Varo 1964) 

3 In tegenstelling tot andere hertachtigen dragen ook rendierwijfjes een gewei In de herfst, 

gedurende de bronsttijd, is het gewei van de rendierstieren een geducht wapen bij hun felle 

gevechten, die ze moeten voeren om zoveel mogelijk rendierwijfjes voor zich te winnen Na de 

bronsttijd wordt het gewei afgeworpen De drachtige rendierwijfjes behouden het gewei tot na de 

kalverpenode (eind april - begin juli), hetgeen ze goed van pas komt bij de zorg voor hun rendierkalf 

Het nieuwe gewei is in de zomermaanden bedekt met een basthuid, die rijk is aan bloedvaten en 

daardoor erg gevoelig is Begin september heeft het rendier de gewoonte met zijn gewei langs bomen 

en struiken te schuren, net zolang tot het ontdaan is van zijn huid Het gewei is dan volgroeid, 

schoon en hard Tegen die tijd zit het rendier ook in zijn nieuwe vacht Het bezit en de grootte van 

een gewei speelt een essentiële rol in de hiërarchie binnen de rendierkudde 

4 In het gedrag van het rendier worden periodes van rust en actie regelmatig afgewisseld Zo kunnen 

rendieren na enkele uren van grazen en bewegen, voor een zelfde tijd gaan liggen rusten en 

herkauwen Dit ritme treft men zowel bij het individuele rendier als wel in de groep of kudde aan 

Rendieren in een kudde hebben een sterk gevoel om hun individueel gedrag te laten samenvallen 

met dat van de andere rendieren, dit betekent bijvoorbeeld, dat in tijd van een kwartier de kudde 

haar gedrag kan veranderen van een grazende en bewegende groep in dat van een rustende kudde en 

andersom (Gaare e a 1975 207) 
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5 Het rendier is een erg beweeglijk en sterk dier met een groot weerstandsvermogen Op oneffen, 

bevroren en besneeuwd terrein overtreffen zijn prestaties ruimschoots die van een paard Met zijn 

lichte tred en grore hoeven beweegt het rendier zich even gemakkelijk op besneeuwd als op drassig 

terrein Op besneeuwd terrein is het rendier bijvoorbeeld in staat een last van 135 kg te trekken met 

een gemiddelde snelheid van 12 km per uur Hoewel het vrachttransport vroeger doorgaans overdag 

werd uitgevoerd over afstanden vanerend van 40-50 km, vormden afstanden van ruim 100 km per 

etmaal toen geen uitzondering In snelheidswedstrijden die tegenwoordig worden georganiseerd en 

waarbij het erom gaat dat een persoon op ski's, getrokken door een rendier, het snelst een afstand 

van 2000 m aflegt, worden soms topsnelheden bereikt van meer dan 48 km per uur (Tiera 1980 20-

23, Nieminen 1981 22) 

De relatief grote rendierhoeven zijn zeer geschikt om ermee te zwemmen Het rendier is hierin ook 

bijzonder bedreven Jaarlijks laten bijvoorbeeld rendiertelende Saamen in het Noorse Finnmark hun 

rendieren fjorden overzwemmen naar de zomerweiden op eilanden voor de Noorse kust De hoeven 

hebben voor het rendier nog een andere belangrijke functie Op zoek naar voedsel graaft het rendier 

met zijn sterke hoeven kraters van een diepte van 60 cm en meer in de hardbevroren sneeuw 

6 De wintervacht van een volwassen rendier beschermt het dier tegen felle kou Onderzoekingen 

hebben vastgesteld dat een volwassen rendier door zijn wintervacht, die bestaat uit een dichte dekpels 

van holle haren en dunne onderwol, zonder enige moeite extreme koude van ruim -60°C kan 

doorstaan (Guitsjak 1954) 

7 De maximale leeftijd van een rendier bedraagt ongeveer 15 jaar De meeste rendierwijfjes bereiken 

hun sexuele rijpheid in het derde jaar Zij kalveren gemiddeld tot hun tiende jaar Rendierstieren zijn 

na hun vijfde en zesde jaar niet langer geschikt voor verdere voortteling 

8 De bronsttijd valt in de periode van eind september tot begin oktober, wanneer de rendierstieren 

in optimale conditie verkeren Zij verzamelen dan harems van rendierwijfjes om zich heen en 

beschermen hen tegen andere rendierstieren De grootte van zo'n rendierharem kan variëren van 12 

tot 80 rendierwijfjes (Skuncke 1973 8) Tijdens de inspannende bronsttijd is het gewichtsverlies bij 

rendierstieren aanzienlijk 10 a 15 kg De bevruchting van het aantal rendierwijfjes is onder gunstige 

omstandigheden bijna 100% (Skjenneberg & Slagsvold 1968) 

9 De kalverpenode begint eind april en bereikt haar hoogtepunt midden in de maand mei Lokaal 

beschouwd worden de meeste rendierkalveren in een periode van éen a drie weken geworpen 
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"Natural selectton has directed timing of birth to coincide with the seasonally most favourable 

period, thereby optimizing neonate survival 

(Skogland 1986 17) 

De draagtijd van een rendier duurt ongeveer 71/2 maand Bij het naderen van de kalverpenode 

hebben de rendierwijfjes de natuurlijke neiging om zich af te scheiden van de kudde en naar plaatsen 

in het terrein te trekken waar de sneeuw reeds gedeeltelijk is weggesmolten Enkele minuten na de 

geboorte staat het rendierkalf al op eigen benen en een paar uur later loopt het met het 

moederrendier mee Het rendierkalf wordt ongeveer vijf maanden gezoogd Daarna blijft het kalf het 

moederrendier trouw volgen tot zij opnieuw gaat kalveren (Nieminen 1993c 162 -165) 

Rendieren hebben een betrekkelijk hoog kalverpercentage In de afgelopen twee decennia 

schommelde het kalverpercentage voor het totale Finse rendierteeltgebied rond de 60% (= het 

procentsgewijs berekend aantal rendierkalveren, dat in de herfst wordt geteld in relatie tot het aantal 

in leven gebleven rendierwijfjes in de vorige herfst) (gegevens verstrekt door rendierbioloog Ailuo) 

10 Het rendier produceert een geringe hoeveelheid melk "een half rheekopje per dag" (Utsi 

1948 98) Volgens schattingen bedraagt de jaarlijkse melkproduktie van een rendier ongeveer 12 

liter, wat overeenkomt met de produktie van 8 à 12 kazen (Utnainen 1976 38) Rendiermelk heeft 

de volgende samenstelling 67% water, 8 3 % casseine en 17% vet (Itkonen 1921 50) 

Het gebruik van het rendier als melkproducerend dier is in de huidige rendierteelt volledig 

verdwenen Het rendier wordt nu uitsluitend gehouden vanwege de produktie van vlees 

Rendiervlees heeft een hoge voedingswaarde hoog eiwitgehalte, vele mineralen (kalk, magnesium, 

calcium en selenium) en vitaminen (BI, B2, B12, niasim, A, C, E) Bovendien bevat rendiervlees 

weinig vet (Nieminen 1992 2 6) 

11 Rendieren beschikken niet over eenzelfde trekinstinct als vogels wat betreft richting en tijd In 

plaats daarvan is het volgens Oksanen (1977 114) beter om te spreken van een natuurlijke neiging 

van het rendier om te gaan trekken, zo gauw het verkrijgen van voedsel moeilijk wordt In dit 

verband is een andere eigenschap van het rendier even relevant een eenmaal uitgevoerde migratie 

wordt in de meeste gevallen herhaald Er is dus sprake van geleerd gedrag, dat volgens rendiertelers 

wordt overgedragen op andere rendieren (Paine 1982 27-32) Zo heeft het rendier bijvoorbeeld de 

gewoonte steeds terug te keren naar het weidegebied waar het is geboren 

Rendierbewegingen zijn echter nooit constant van aard Velerlei factoren zijn hierop van invloed 

zoals temperatuur, windsnelheid, windrichting, diepte en gesteldheid van de sneeuwlaag, 

insectenplaag en niet in het minst de conditie van de weiden 
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12 Het gedrag van een rendier is sterk afhankelijk van zijn of haar positie t o ν andere rendieren 

"Each animal has a place in the group according to a definite dominance hierarchy with the result 

that the outcome of almost any confrontation could be predicted to this rektionshtp " 

(Espmark 1971 74) 

Deze hierarchische structuur is volgens Espmark (1970 6-9) vooral gebaseerd op fysieke 

eigenschappen van het rendier zoals het bezit en de grootte van het rendiergewei en het uiterlijk 

Gelet op de primaire betekenis van het rendiergewei kan worden vastgesteld dat deze hierarchische 

structuur binnen de rendierkudde feitelijk seizoensgebonden is rendierstieren domineren in de 

herfst over de rendierwijfjes en de drachtige rendierwijfjes, die hun gewei gedurende de winter 

behouden, heersen op hun beurt daarna over de rendierstieren Het blijkt bovendien dat wanneer het 

gaat om "weide-ervaring", rendierwijfjes in de leeftijd van 5-6 jaar vaak binnen de rendierkudde de 

leiding nemen en worden gevolgd door de andere rendieren 

Rendierwijfjes nemen dus binnen de hiërarchie van een kudde een leidende positie in en bepalen in 

hoge mate de cohesie binnen de rendierkudde (Ruong 1964 58-59) Deze dominante rol van het 

rendierwijfje wordt nog versterkt door de eigenschap dat de vele nakomelingen bij het 

moederrendier in de buurt blijven 

13 Het vegetarische rendier legt in de zomer een flinke vraatzucht aan de dag, waarbij zijn voorkeur 

uitgaat naar proteinenjke jonge groene planten, bladeren en verschillende grassen In de herfst zoekt 

het naar paddestoelen Na de bronsttijd gaat her rendier pas over op wintervoedsel, dat bijna 

uitsluitend bestaat uit koolhydraamjk, maar voedingarm rendiermos (Cladonia soort) 

Met zijn sterk ontwikkeld reukvermogen lokaliseert het rendier vrij gemakkelijk zijn voedsel onder 

het sneeuwdek Omdat de gegraven sneeuwkraters niet aaneengesloten zijn, consumeert het rendier 

in feite maar een fractie van het aanwezige rendiermos 

In het algemeen wordt gezegd dat het rendier leeft en groeit van het voedsel in de zomer en dat het 

in de winter van het beschikbare voedsel in leven blijft (Nieminen, Vaynnen en Vaynnen 1977 99) 

Het enige tijdens de wintermaanden in de natuur beschikbare voedsel - rendiermos heeft een lage 

voedingswaarde en een buitengewoon langzame regeneratie Dit maakt dat de voorraad rendiermos 

beslissend is voor een maximaal verantwoord aantal rendieren in een weidegebied d w z op de 

winterweiden (Helle 1981) Herstel van schade aan rendiermos, veroorzaakt door overbeweiding of 

vertrapping kan op sommige lokaties zelfs tientallen jaren in beslag nemen 
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14 Het rendier kent verschillende belagers, die niet alleen slachtoffers maken maar ook de rust 

binnen de kudde ernstig kunnen verstoren De voornaamste roofdieren waarvoor het rendier moet 

oppasen, zijn (in volgorde van grootste bedreiging) de wolf (cams lupus), de veelvraat (guio guio), 

de bruine beer (ursus arctos), de steenarend (aquila chrysetos), de lynx (lynx canadensis) en de vos 

(vulpus vulpus) (Nyholm 1977 135-138) 

Een ander soort belagers zijn in de zomer de talrijke msekten De ergste plaag veroorzaken de 

rendierhorzel (oedmagena taiandi) en de neushorzel (cephenomyia trompe) waarvan de gevolgen pas 

in het voorjaar zichtbaar worden verzwakte conditie, gewichtsverlies en een aangetaste rendierhuid 

(Lisitzin 1977 132-134) Rendieren ondervinden ook veel hinder van enorme zwermen steekvliegen 

(tabanidae, cephenomyia trompe, oedomagena tarandi) en kriebelmuggen (simuhidae), die een 

ingrijpend effect kunnen hebben op hun bewegingen (Helle Sc Aspi 1983 129-131) O m te 

ontkomen aan de insektenplaag proberen rendieren naar hoger gelegen, koude en winderige lokaties 

trekken, waar zij samendrommen en voortdurend in beweging blijven (Kelsall 1968 129-131, 269-

274) 
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BIJLAGE II. Rendierteeltwerkzaamheden van rendiertelende Saamen in 

Enontekiö van maand tot maand (1976-1977) 

Aan de hand van eigen observaties tijdens mijn veldwerkperiode geef ik onderstaand een beschrijving 

van de seizoenswissehngen in de Saamische rendierteelt in het onderzoeksgebied Enontekiö. Ik volg 

de gebeurtenissen van maand tot maand, beginnend met de maand juni gedurende het 

rendierteeltjaar 1976-1977 In deze beschrijving zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de 

verschillende rendierteeltwerkzaamheden, de geïnvesteerde arbeidstijd alsmede aan het gedrag van 

het rendier 

JUNI Saamisch GEASSEMANNU (= zomermaand) 

Fins Kesakuu 

In de eerste helft van deze maand heerst er betrekkelijke rust onder de rendiertelers De 

temperaturen stijgen, terwijl de zon niet meer ondergaat Dag en nacht blijft het nu licht De eerste 

trekvogels arriveren in het gebied Een kortstondige koude depressie brengt opnieuw sneeuw, die 

overigens snel weer wegsmelt O p schaduwplaatsen blijft de sneeuw nog even liggen Vooral de 

rendieren zoeken deze plaatsen graag op om afkoeling te vinden in de hete zomer Het terrein waar 

de rendieren zich ophouden, is moeilijk begaanbaar rivieren die vanwege het smeltwater buiten hun 

oevers treden en het drassige terrein maken het voor de rendierteler nu erg lastig om te voet te gaan 

Het ijs op de binnenmeren begint snel te smelten De plantengroei is bijna explosief in minder dan 

twee weken tijd krijgen bomen nieuwe bladeren 

Er is tijd voor het gezinsleven de kinderen hebben twee maanden schoolvakantie Met de auto 

worden verschillende uitstapjes gemaakt naar het kerkdorp Hetta om inkopen te doen Men bezoekt 

aan Noorse zijde de vanouds bekende plaatsen Skibotn, Alta en Kautokeino, niet alleen om 

familieleden daar op te zoeken, maar ook om meel, suiker en zuivelproducten in te slaan (deze sterk 

gesubsidieerde producten zijn een stuk goedkoper dan in Finland) Een aantal rendiertelers in het 

rendierteeltdistnct Nakkala verricht bouwwerkzaamheden aan de scheidingsruimte Talvadas Deze 

scheidingsruimte moet worden opgeknapt en uitgebreid Volgend jaar is het de bedoeling dat er ook 

lichtmasten worden geplaatst Voor hun werk ontvangen zij van het rendierteeltdistnct een dagloon 

O p 1 en 2 juni vindt in Rovaniemi de jaarlijkse bijeenkomst (Fins Poroparlamentti) van 

vertegenwoordigers van alle rendierteeltdistncten in Finland plaats De organisatie berust bij de 

Centrale Organisatie van Rendierteeltdistncten Uit Enontekiö nemen de voorzitter, vice-voorzitter 

en de administrateur van beide rendierteeltdistncten deel 

Thuis leggen de vrouwen de laatste hand aan verschillende soorten Saamisch handwerk waarvan het 

de bedoeling is dat ze deze zomer verkocht worden als souvenirs aan toeristen 
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Aan het eind van de maand, na midzomer (21 juni), wanneer de rendieren uit eigen beweging naar 

hoger gelegen rendierweiden trekken ("zij volgen ¿¿e jonge groene bladeren"), gaan van de verschillende 

rendiertelersgroepen drie tot zes mannen te voet er op uit om gaandeweg de rendieren te verzamelen 

voor het merken van de rendierkalveren Voor deze fysiek inspannende arbeid (er moeten vele 

kilometers gelopen worden door de wilde natuur, soms dwars door moerassen en rivieren) melden 

zich hoofdzakelijk jonge rendiertelers aan Een enkele keer gaan ook schoolgaande kinderen mee Op 

hun tochten nemen de rendiertelers hun honden mee De meeste rendiertelers geven er de voorkeur 

aan om in een tent te overnachten Anderen kiezen voor de houten berghutten, die verspreid over 

het weidegebied staan Vanaf de bergtoppen speuren zij met verrekijkers het weidegebied af naar 

rendieren Bij het locahseren van de rendieren, die nog in kleine groepjes (Fins partió) lopen, 

houden ze rekening met de heersende windrichting in de voorgaande dagen Rendieren hebben 

namelijk de eigenschap tegen de wind in te lopen 

Met behulp van veldtelefoons wisselen zij onder elkaar informatie uit, maar houden zij ook degenen 

op de hoogte die thuis zijn gebleven leder informeert zijn eigen rendiertelersgroep Met het 

"thuisfront" wordt druk overlegd op welk tijdstip de verzamelde rendieren naar de merkruimte 

kunnen worden gebracht Deze omheinde ruimtes liggen meestal midden in het zomerweidegebied, 

waarheen geen andere toegangswegen zijn dan smalle voetpaadjes Iedere rendierteler besluit voor 

zichzelf op welke wijze hij naar deze merkruimte trekt bijvoorbeeld te voet, per terreinmotor, per 

terreinwagen of zelfs per watervliegtuigje 

JULI Saamisch SUOIDNEMANNU (= hooimaand) 

Fins Heinakuu 

De zwermen steek- en kriebelmuggen zijn nu volop aanwezig en veroorzaken voor mens en dier veel 

ongemak De achtergebleven rendiertelers vertrekken in de eerste week naar de merkruimte 

Sommigen gaan te voet, maar hun aantal is gering Anderen hebben gezamehjk een watervhegtuigje 

afgehuurd, die hen in nog geen kwartier naar de merkruimte vliegt De vele binnenmeren in het 

zomerweidegebied vormen goede landingsplaatsen Anderen (vooral jongeren) rijden met hun 

terreinmotor of dnewielige terreinwagen (van Japanse makelij) naar de plaats van actie In hun 

rugzak hebben de rendiertelers proviand voor ongeveer twee weken meegenomen Zij overnachten 

bij voorkeur in tenten van paklinnen, waarvan het materiaal al in het voorjaar met de sneeuwscooter 

naar de merkruimte is gebracht Bij sommige merkruimtes in het onderzoeksgebied staan houten 

opbergschuurtjes 

De drie rendiertelersgroepen in het rendierteeltdistnct Kasivarsi beschikken ieder over tenminste een 

eigen permanente merkruimte 
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Kaijukka (Juuso): Pihtsusjarvi, Raittijárvi 

Kova - Labba: Saana, Jiehkasmnturi 

Erkuna: Sajvasjarvi 

In het rendicrteeltdistrict Näkkala combineren de beide Saamische rendiertelersgroepen Magga en 

Nákkalá het merken van de rendierkalveren dit jaar in Kalkujarvi, dichtbij de Noors-Finse 

staatsgrens. De andere merkruimte die ook wordt gebruikt, is Lenkihaaka (iets verder van de grens 

verwijderd). 

In deze maand merkt dus iedere rendiertelersgroep zijn eigen rendierkalveren. Het aantal personen 

dat hieraan deelneemt, varieert: in het rendierteeltdistnct Kasivarsi zijn dat gemiddeld zo'n acht tot 

tien personen, terwijl in de merkruimte bij Kalkujarvi meer dan 35 personen actief zijn, waaronder 

echtgenotes en schoolgaande kinderen. 

Het merken van de rendierkalveren wordt laat in de avond of heel vroeg in de morgen uitgevoerd. 

De temperatuur is dan flink gedaald waardoor rendieren en rendiertelers minder last ondervinden 

van de zomerwarmte en van de muggen. Het verblijf bij de merkruimte duurt dit jaar erg kort: ten 

hoogste twee weken. Niet alleen merkt men de rendierkalveren, maar ook wordt een aantal 

rendieren gecastreerd. De bedoeling van deze castratie is om bijvoorbeeld in de herfst gebruik te 

maken van een geschikt leid / draagrendier. Anderen castreren een deel van hun rendieren om straks 

bij de slacht in de winter over een zwaargewicht rendier re kunnen beschikken. Het zijn vooral de 

grootrendierbezitters (zij die minstens 250-300 rendieren bezitten), die het zich kunnen permiteren 

een aantal van hun mannelijke rendieren op deze manier te behandelen. Van het merken van de 

rendierkalveren wordt in bijlage III verslag gedaan. 

Pogingen om ook een tweede kudde te merken gelukt in geen der rendiertelersgroepen. Het 

opkomende koele vochtige weer is er waarschijnlijk de oorzaak van dat rendieren verspreid lopen en 

erg moeilijk bijeen zijn te drijven. 

Volgens de rendiertelers is het kalverpercentage over het algemeen bevredigend: 75 % van de 

vrouwelijke rendieren heeft een rendierkalf. In de rendiertelersgroep Erkuna (Palojarvi) slagen de 

rendiertelers erin ruim 80 % van hun rendierbezit bijeen te drijven. De rendiertelersgroep Kova-

Labba heeft minder succes en probeert het nog een keer aan het eind van deze maand, maar ook deze 

poging mislukt. Enkele rendiertelers blijven achter, een aantal van hen gaat vissen. De meeste 

rendiertelers keren na anderhalf tot twee weken weer terug naar huis. De rendiertelers van de 

rendiertelersgroepen Magga en Nakkála zijn al na 10 dagen weer terug in hun woonplaats. Zij 

houden op een afstand de rendierkudde in de gaten. De rendieren lopen weliswaar vrij, maar er is 

toezicht nodig onder andere om te verhinderen dat roofdieren hun prooi in de rendierkudde zoeken. 

De bruine beer, de veelvraat, de Wolfen de arend zijn in het onderzoeksgebied het meest gevreesd. 
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Een aantal oudere non-acneve rendiertelers in het rendierteeltdistnct Kasivam begeven zich naar de 

provinciale weg om daar Saamisch handwerk aan passerende toeristen te verkopen Hun verblijf 

aldaar duurt meestal niet langer dan vier weken Zij overnachten in een zelfgebouwde houten barak 

of in een cent (Fins laavu) De souvenirs die het meeste aftrek vinden, zijn gelooide rendierpelzen, 

pelsschoentjes, leren tassen en rendiergeweien 

AUGUSTUS Saamisch BORGEMANNU (= maand waarin de rendieren een nieuwe pels krijgen) 

Fins Elokuu 

In deze maand krijgen de nevenactiviteiten voorrang boven de zorg voor de rendieren In de 

rendierteelt is het nu even rustig Er is nauwelijks of geen toezicht op de rendieren 

De nevenactiviteiten, waaraan zowel de rendiertelers als hun gezinsleden deelnemen, bestaan 

hoofdzakelijk uit vissen (met netten) en bessen plukken De produkten van deze nevenactiviteiten 

zijn voor menig huishouden van wezenlijk belang In deze periode verzamelt men ook 

"schoenenhooi" - een harde zeggegrassoort, dat in pelsschoenen wordt gebruikt in plaats van sokken 

Nadat het gras is afgesneden, wordt het plat geslagen en buiten te drogen gehangen Daarna wordt 

het in gedraaide bundels een tijdje opgeborgen 

Een ander belangrijk natuurproduct dat wordt verzameld, is wilgenbast Het wordt gebruikt voor het 

looien van rendierhuiden 

De rendiertelersgroep Kova-Labba slaagt erin begin deze maand in een geïmproviseerde omheining 

van gaas en jutedoeken toch nog een kudde van ongeveer 500 a 600 rendieren bijeen te drijven en de 

rendierkalveren te voorzien van een oormerk Zeven rendiertelers zijn hierbij aanwezig Vier 

rendiertelers waren nodig om de rendierkudde bijeen te drijven De rest van de rendiertelers houdt 

zich bezig met een ingrijpende verbouwing aan de scheidingsruimte bij Suvikiero 

De andere rendiertelersgroepen stellen het merken van de rendierkalveren uit tot de herfst en/of het 

voorjaar 

Voor de eigen vleesconsumptie slacht men zo nodig enkele rendieren, waaronder rendierkalveren Bij 

rendierkalveren gaat het vooral om de pels die als materiaal wordt gebruikt voor pelsmantels en 

hoofddeksels Een deel van het rendiervlees wordt gerookt in een tent dichtbij de woning Deze 

traditionele vorm van conservering (evenals pekelen en drogen) passen Saamische 

rendiertelershuishoudens nog steeds toe, al is het wel minder geworden sinds de electnsche 

diepvrieskist in bijna iedere woning tot de inboedel behoort 

In deze maand gaat men regelmatig op reis in de regio Niet alleen worden bezoeken gebracht aan 

familieleden, maar tegelijkertijd worden ook inkopen gedaan zoals stoffen (laken, stofbanden) voor 

het maken van de eigen klederdracht Op hun boodschappenlijst staan vaak ook tal van producten 

die over de grens goedkoper zijn dan in eigen land 
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In het midden van deze maand begint het nieuwe schooljaar Een deel van de kinderen wordt 

dagelijks met particuliere taxi's naar en van school gebracht Anderen logeren in het schoolinternaat 

in het kerkdorp Hetta 

De eerste duisternis en nachrvorsten kondigen in feite het einde van de zomer aan Een lange 

arbeidsintensieve periode in de rendierteelt breekt nu spoedig aan 

SEPTEMBER Saamisch °AK°AMANNU (= herfstmaand) 

Fins Syyskuu 

De winter valt vroeg in De kou gaat vergezeld van regen, mist en natte sneeuw, die een floers van ijs 

en sneeuw over het landschap legt Op 11 september valt reeds vijf centimeter sneeuw in het gebied 

Deze weersomstandigheden brengen een subtiele gedaanteverandering in de natuur teweeg, waarvan 

de rijkdom aan kleur onvoorstelbaar groot is 

In groepjes van twee tot drie personen trekken de rendiertelers met gepakte rugzak te voet het terrein 

in om de verspreid lopende rendieren in ieder geval in de richting te drijven van de weiden waar de 

bronsttijd gewoonlijk plaats vindt 

De meeste rendiertelers in het rendierteeltdistnct Kasivarsi laten zich vergezellen van draagrendieren 

Middels veldtelefoons staan ze met elkaar in contact Van coördinatie tussen de rendiertelersgroepen 

is weinig sprake Iedere rendierteler weet wat van hem verwacht wordt en handelt naar bevind van 

zaken Het rendierteeltwerk vereist nu geen snelheid maar wel veel geduld en zorgvuldigheid Aan 

het bijeendrijven van de rendieren nemen geen vrouwen deel De rendiertelers verblijven vaak langer 

dan een week in het veld en worden dan afgelost door anderen De draaiing van de wind en de 

dagenlange mist bemoeilijken de werkzaamheden 

Het aantal personen per rendiertelersgroep dat nu actief in het veld is varieert van zes tot acht 

personen Nog voor de aanvang van de bronsttijd slagen de rendiertelers van de rendiertelersgroep 

Kaïjukka (Juuso) erin om ongeveer 500 rendieren binnen hun zelf gebouwde omheining bij 

Raittijarvi bijeen te drijven Zij merken de rendierkalveren en castreren een tien- tot vijftiental 

rendierstieren 

In het rendierteeltdistnct Nakkala vertrekken vanuit diverse richtingen rendiertelers uit Nunnanen 

zes personen, Vuontisjarvi drie personen, Hetta twee personen en uit Nakkala drie personen 

Het bijeendrijven van de rendieren is bedoeld om ervoor te zorgen dat de bronsttijd op de juiste 

weiden gebeurd Omdat de indrukwekkende rendierstieren zelf al hun harems van rendierwijfjes 

beginnen te verzamelen, vlot het werk van de rendiertelers meestal goed De bronsttijd duurt 

ongeveer twee tot drie weken In deze tijd schorten de rendiertelers hun werkzaamheden even op 
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De vrouwen wijden zich thuis, naast de bereiding van het eten, aan het vervaardigen en herstellen 

van winterkleding Van het zelfgelooide rendierleer maken zi) verschillende soorten winterkleding 

Zo naaien zij voor de mannen die in het veld werken een pelsmantel (Fins pesta), een pelsbroek 

(Fins sapikkaat), pclsschoenen (Fins nutukkaat) en pelshandschoenen (Fins koipitantaat) en voor 

zichzelf een witte pelsmantel, pelsschoenen, een muts van rendierkalverpels en wollen gebreide 

handschoenen 

OKTOBER Saamisch GOLGGOTMANNU (= maand van de parende rendierstieren) 

Fins Lokakuu 

Na beëindiging van de bronsttijd zetten de rendiertelers hun werkzaamheden voort De sneeuw blijft 

nu liggen en vele binnenmeren zijn al volledig dichtgevroren Deze omstandigheden maken het voor 

de rendiertelers gemakkelijker om zich in het terrein te bewegen De sneeuwscooter wordt uit de 

zomerstalling gehaald en direct al intensief gebruikt Dit betekent ook dat het rendierteeltwerk met 

minder rendiertelers frequent in de buurt van de rendierkudde kan worden uitgevoerd Ook het 

verblijf op de weiden kan nu aanzienlijk korter zijn dan in het begin van de herfst, toen alles nog te 

voet moest worden afgelegd 

Onverwachts wordt de rendiertelersgroep Kova-Labba in haar weidegebied geconfronteerd met 

rendieren van een Saamische rendiertelersgroep uit Zweden, die op dat moment terugkeren van hun 

zomerweiden in Noorwegen (deze migratie is toegestaan op grond van een bilaterale 

rendierteeltovereenkomst tussen Zweden en Noorwegen) Ongeveer 150 rendieren vermengen zich 

met de rendierkudde van de gasten Met succes slaagt men erin de kuddes van elkaar te scheiden 

Deze scheiding vindt plaats zonder gebruik te maken van een omheining De eigen rendieren 

worden met de lasso uit de kudde gehaald Een aantal rendiertelers is van mening dat ondanks de 

geslaagde scheidingsoperatie er toch nog rendieren met de Zweedse rendierkudde zijn meegetrokken 

De rendiertelersgroepen leggen zich nu bij hun werkzaamheden vooral toe op het afzoeken van de 

randgebieden naar afgedwaalde rendieren, die vervolgens naar de grote kudde worden geleid Op 19 

oktober houdt het rendierteeltdistnct Nakkala haar halfjaarlijkse vergadering in een schoolgebouw in 

het kerkdorp Hetta De opkomst is groot De in de rendierteeltwet voorgeschreven agendapunten 

worden bijna routinematig afgehandeld Aan de orde zijn de verkiezingen van zowel de voorzitter als 

de vice voorzitter van het rendierteeltdistnct De huidige functionarissen stellen zich herkiesbaar en 

worden zonder hoofdelijke stemming herkozen Beide functies worden al enkele jaren bekleed door 

Saamische rendiertelers van de rendiertelersgroep Magga Voor die tijd was het gebruikelijk om deze 

functies over de Saamische en Finse rendiertelers te verdelen 
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NOVEMBER Saamisch SKABMAMANNU (= maand van de winterse duisternis) 

Fins Marraskuu 

De meest westelijke rendiertelersgroepen Kova-Labba en Kaijukka (Juuso) formeren deze maand 

hun winterkuddes Bij deze activiteiten, die georganiseerd worden in de scheidingsruimten Suviluero 

en Raittijarvi, is iedere rendiertelersgroep van het rendierteeltdistrict Kasivarsi met een of twee 

personen vertegenwoordigd De rendieren van de rendiertelersgroep Kova-Labba worden ingedeeld 

in drie kuddes Deze driedeling heeft te maken met de samenstelling van de rendiertelersgroep en de 

woonplaats van haar leden De ongemerkte rendierkalveren krijgen een merk in de pels gesneden 

(een tijdelijk eigendomsmerk dat in het voorjaar wanneer de temperaturen overdag weer boven het 

nulpunt stijgen vervangen wordt door een definitief oormerk) In de omheining signaleert men 75 

rendieren van de rendiertelersgroep Kaijukka (Juuso) Twee rendiertelers van deze rendiertelersgroep 

voeren de rendieren terug naar hun eigen weidegebied 

Een week later vindt in Raittijarvi een rendierscheiding plaats. Van formering van winterkuddes is 

voorlopig nog geen sprake Sneeuwstormen en onstabiel weer dwingen de rendiertelets om hun 

oorspronkelijke plannen te wijzigen Wel nemen zij de "vreemde" rendieren (ongeveer 100) apart 

evenals de eigen kudde van gecastreerde rendieren (75 a 120) De vertegenwoordigers van de 

aangrenzende rendiertelersgroep Kova-Labba zorgen voor hun eigen rendieren Met de aanwezigheid 

van rendiertelers uit andere rendiertelersgroepen geeft men uitdrukking aan de goede onderlinge 

betrekkjngen, ook al weet men van elkaar dat geen van de partijen het zal nalaten, eenmaal in het 

veld zijnde, om verdwaalde rendieren van de andere rendiertelersgroep in de eigen rendierkudde op 

te nemen en deze niet meer te laten terugkeren 

BIJ het verzamelen van de rendieren steken de rendiertelers met hun sneeuwscooters regelmatig de 

staatsgrens over om naar rendieren te zoeken Overschrijding van de staatsgrens is zonder vergunning 

van de autoriteiten van beide landen niet toegestaan Op vele plaatsen is de anders hermetisch 

afgesloten grens volledig ondergesneeuwd, zodat het voor mens en rendier wel erg gemakkelijk is de 

grens te negeren 

De rendiertelers van de rendiertelersgroep Erkuna (Palojarvi) vorderen gestadig met het 

bijeenbrengen van de eigen rendieren Dagelijks rijden twee a drie rendiertelers met hun 

sneeuwscooters naar de rendierkudde om de rendieren bij elkaar te houden Ze wachten op een 

geschikt moment om de kudde m de scheidingsruimte bij Salvasjarvi te brengen Midden november 

lukt het hen de verzamelde rendieren over twee winterkuddes te verdelen een van rendiertelers uit 

Kultimaa en de tweede kudde van rendiertelers uit Palojarvi en Hetta 

Begin november bezoeken twee rendiertelers van de rendiertelersgroep Magga de scheidingsruimte 

van het aangrenzende rendierteeltdistrict Kyro Zij treffen daar zes eigen rendieren aan, die nog 

dezelfde dag op een aanhangwagen naar het eigen weidegebied worden gereden 
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Ook in het rendierteeltdistrict Nakkala zijn de rendiertelende Saamen (acht a tien personen) 

dagelijks bezig om hun rendieren te verzamelen Pas wanneer er voldoende rendieren zijn, wordt de 

beslissing genomen om een rendierscheiding te organiseren Als het zover is, informeert het 

rendierteeltdistrict in de plaatselijke dagbladen enige dagen van tevoren de datum van de 

rendierscheiding Tijdstip 22 november, plaats scheidingsruimce Talvadas 

De strenge vorst van gemiddeld - 15 tot - І У С duurt voort Volgens rendiertelers zijn dit ideale 

werkomstandigheden voor een rendierscheiding O p de vooravond van de rendierscheiding worden 

de 2500 tot 3000 rendieren binnen een grote omheinde ruimte geleid Bij deze operatie zijn acht 

rendiertelers met sneeuwscooters betrokken 

De volgende morgen om tien uur, wanneer drie rendierslachtenjen zich ter plekke hebben gemeld, 

geeft de uitvoerend voorzitter van het rendierteeltdistrict het teken dat de werkzaamheden kunnen 

beginnen In kleine groepjes worden de rendieren opgedeeld in twee winterkuddes die van de 

rendiertelers uit Nakkala en die uit Nunnanen (Magga) Tegelijkertijd worden ze een voor een 

geteld Een ander deel wordt verkocht voor de slacht Tegen drie uur 's middags valt de duisternis in 

en besluit men het werk te staken en de volgende dag de rest van de rendieren te behandelen (een 

jaar later worden er bij de scheidingsruimte Talvadas lichtmasten geplaatst, zodat langer doorgewerkt 

kan worden) 

Naar de scheidingsruimtc zijn ook de vrouwen, kinderen, non-acticve rendiertelers en collega's uit 

naburige rendierreeltdistricten gekomen 

Na de rendierscheiding brengen rendierrelers de beide winterkuddes naar een weideplaats op 

voldoende afstand van de scheidingsruimte 

Van het scheiden, slachten en tellen van de rendieren wordt in bijlage III verslag gedaan 

Een week later zijn de Finse rendiertelers uit Peltovuoma en Hetta voor hun rendierscheiding twee 

maal aan de beurt en wel op 26 en 30 november 

DECEMBER Saamisch JUOVLAMANNU (= kerstmaand) 

Fins Joulukuu 

Het zonlicht is nu voor ongeveer zes weken achter de horizon verdwenen Overdag is het niet langer 

dan 4 a 5 uur licht In de tweede helft van deze maand gaan felle sneeuwstormen over het 

onderzoeksgebied Een aantal doorgangswegen is tijdelijk gestremd Het dorp Nunnanen is zelfs 

twee dagen volledig van de buitenwereld afgesloten 

In deze maand organiseert men in het hele onderzoeksgebied rendierscheidingen In het 

rendierteeltdistrict Kasivarsi gaat het om de opdeling in winterkuddes of om de afscheiding van 

rendieren die voor de slacht bestemd zijn Voor de wettelijk verplichte telling wordt een extra 
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rendierscheiding gehouden. In het rendierteeltdistrict Näkkala gebeuren deze activiteiten 

gecombineerd. 

De drie winterkuddes van de rendiertelersgroep Kova-Labba zijn mede als gevolg van de slechte 

weersomstandigheden weer samengegaan in één rendierkudde. Op 28 december, onder werkelijk 

erbarmelijke weersomstandigheden - felle kou en een volledig ondergesneeuwde scheidingsruimte -

gelukt het hen om de rendieren binnen de scheidingsruimte te brengen. Improvisorisch 

geïnstalleerde gaslampen geven het geheel een surrealistische aanblik. 

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar organiseert de rendiertelersgroep Kaïjukka (Juuso) bij Raittijarvi haar 

tweede rendierscheiding. Er worden twee winterkuddes gevormd. De rendierscheiding duurt 

ongebruikelijk lang: drie dagen. Aanhoudende sneeuwstormen en het geringe daglicht vertragen het 

werk. Sommige rendiertelers nemen uit de verzamelde kudde één à twee rendieren mee naar huis. Ze 

zullen worden geslacht voor eigen consumptie. Ook bij deze rendierscheiding krijgt een klein aantal 

ongemerkte rendierkalveren een tijdelijk merk in de pels 

In de rendierrelersgroep Erkuna (Palojarvi), waarvan de vorige maand de rendieren al waren 

ingedeeld in twee winterkuddes, worden van één winterkudde de slachtrendieren afgezonderd. Bij 

deze gelegenheid voert men onder toeziend oog van de uitvoerend voorzitter van het 

rendierteeltdistrict de verplichte telling van de rendieren uit. 

Hoewel minstens twee rendiertelersgroepen nog volop bezig zijn met de verzorging van hun 

rendieren, besluit de uitvoerend voorzitter van het rendierteeltdistrict Kasivarsi toch tot het 

bijeenroepen van de wettelijk voorgeschreven halfjaarlijkse vergadering. De vergadering vindt plaats 

in Karesuvanto op de één na laatste dag van het jaar. De opkomst is slecht. Aanwezig zijn oudere 

gepensioneerde rendiertelers en echtgenotes, die met hun gezin tijdelijk hun winterwoning in 

Karesuvanto hebben betrokken. De agendapunten worden ook hier bijna routinematig afgehandeld. 

Van grote betrokkenheid en een collectief gevoel bij de aanwezigen valt weinig te merken. 

Voor de tweede keer brengen de rendiertelende Saamen van het rendierteeltdistrict Nakkalá een 

duizendkoppige rendierkudde naar de scheidingsruimte Talvadas. De rendierscheiding neemt 

uiteindelijk twee dagen in beslag. Alleen de slachters (6 personen) hebben nog één dag langer nodig. 

Deze winter worden er in totaal 986 rendieren van één jaar en ouder en 59 rendierkalveren verkocht. 

Dit komt overeen met ongeveer 20 % van het rendierbezir in het rendierteeltdistrict. 

JANUARI. Saamisch: 0££AJAGIMÁNNU ( = nieuwjaarsmaand) 

Fins: Tammikuu 

Voor de rendiertelers in het rendierteeltdistrict Nakkala zijn de rendierscheidingen nu achter de rug. 

Zij kunnen hun aandacht richten op het hoeden van de rendieren. Er ligt veel sneeuw in de 

woudzone. Dit heeft het voordeel dat rendieren zich niet over een groot gebied verspreiden en beter 
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bij elkaar blijven Ondanks de diepe sneeuw is het voor hen niet moeilijk naar voedsel te graven 

Afgedwaalde rendieren die de rendiertelers aan de hand van duidelijke voetsporen in de sneeuw 

kunnen traceren, worden naar de kudde teruggeleid Dagelijks maken eén a twee rendiertelers met 

hun sneeuwscooter een "ronde" langs de rendierkudde Tegen de avond keren ZIJ meestal terug naar 

huis Na terugkomst lichten zij elkaar telefonisch in over de positie van de rendierkudde en worden 

er werkafspraken gemaakt voor de komende dagen De rendiertelersgroep Magga opereert vanuit 

drie steunpunten t w Nunnanen, Hetta en Vuontisjarvi 

Voor de rendiertelersgroepen Kova-Labba en Kaïjukka (Juuso) betekent deze maand feitelijk het te 

gelde maken van de jaarlijkse rendieroogst De drie wintergroepen van de rendiertelersgroep Kova-

Labba organiseren elk afzonderlijk hun eigen verkoop van rendieren (in totaal verkopen zij dit jaar 

ongeveer 350 rendieren) Middenin het weidegebied zonderen zij de rendieren af die verkocht 

worden Vervolgens drijven zij deze kudde in de richting van de provinciale weg Muonio-Kilpisjarvi, 

waar ze opnieuw in een kleine omheinde ruimte wordt opgevangen Hier vindt het slachten plaats 

Met de Zweedse slachterij, die ter plekke verschijnt, is vantevoren telefonisch overleg geweest over de 

prijs, het aantal te verkopen rendieren en het moment van slachten 

Viermaal vindt op deze wijze de verkoop van rendieren plaats Bij de organisatie van hun 

slachtkudde heeft de rendiertelersgroep Kaïjukka (Juuso) het extra moeilijk, omdat zij rekening moet 

houden met de situatie in het weidegebied van de rendiertelersgroep Kova-Labba Om naar de 

provinciale weg te komen (35 km verwijderd van hun weidegebied) moeten zij namelijk met hun 

rendieren door hun weidegebied trekken Zij besluiten de slachtdieren (ongeveer 300) overdag te 

verzamelen in de scheidingsruimte bij Raittijarvi en 's nachts onder begeleiding van vier rendiertelers 

met sneeuwscooters door het weidegebied van de rendiertelersgroep Kova-Labba te lelden Volgens 

hen brengt dat het minste risico met zich mee Een week later herhaalt deze handeling zich voor de 

tweede wintergroep Dit keer is de slachtkudde kleiner 125 rendieren 

De tweede wintergroep van de rendiertelersgroep Erkuna (Palojarvi), die in de buurt van Kultimaa 

haar kudde (ongeveer 350 - 400 rendieren) laat grazen, combineert binnen een ïmprovisonsch 

gebouwde omheining zowel de afscheiding van de slachtrendieren als de telling van alle rendieren 

De uitvoerend voorzitter van het rendierteeltdistnct noteert ter plekke het aantal rendieren van 

iedere rendierbezitter, dat in de omheining wordt aangetroffen In werkelijkheid worden niet alle 

rendieren geteld, omdat een deel in het terrein achterblijft (al of niet opzettelijk door de rendiertelers 

uitgevoerd) 

Bij verschillende woonhuizen van rendiertelers verschijnen nu, meestal aan de wanden van een 

schuur, rendierpelzen, die daar zijn vastgenageld om te drogen in de vrieskou 
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In het laatst van deze maand begint de zon van vlak onder de horizon weer een flauw schijnsel tegen 

de hemel te werpen Aan de schemerige winterweken, waarin de zon zich helemaal niet liet zien, 

komt nu snel een einde 

FEBRUARI Saamisch G U O W A M A N N U (= lichtmaand) 

Fins Helmikuu 

In deze periode laat men de rendierkuddes grotendeels met rust De rendieren bevinden zich op de 

winterweiden, waar de sneeuwcondities geen al te grote problemen opleveren voor de rendieren Het 

rendiermos onder de diepe sneeuw is voor hen gemakkelijk toegankelijk Rendieren vertonen dan 

weinig neiging om van weideplaats te veranderen 

De rendiertelers in het rendierteeltdistrict Nakkala bezoeken om de andere dag met hun 

sneeuwscooters de rendierkuddes O p hun tochten trachten zij afgedwaalde of achter gebleven 

rendieren in de grensstreek op te sporen Deze rendieren houden grote risico's in omdat, wanneer zij 

de staatsgrens overtrekken, zij feitelijk als verloren moeten worden beschouwd Onder de huidige 

strikte wettelijke bepalingen inzake de grensbeveiliging is het bijna onmogelijk om deze rendieren 

terug te halen De meeste rendiertelers keren voor de nacht terug naar huis 

Ook hun collega's van de rendiertelersgroep Erkuna volstaan in deze periode met dagelijkse rondes 

langs hun winterkuddes, vanuit de eigen woonplaats 

De rendiertelers van de rendiertelersgroep Kova-Labba blijven voor langere tijd bij hun rendieren, 

die zich op dit moment in het meest zuidelijke deel van hun traditionele weidegebied bevinden Zij 

slaan hun tent op in de buurt van de rendierkudde Ook hun verblijf in het veld is in de loop der 

jaren aanmerkelijk korter geworden (een week tot ten hoogste tien dagen) De provinciale weg 

Muonio-Kilpisjarvi, die evenwijdig aan hun weidegebied loopt, heeft het voor de individuele 

rendierteler mogelijk gemaakt om zich met de eigen auto te verplaatsen O p een aanhangwagentje 

vervoert hij dan zijn sneeuwscooter Vanaf de parkeerplaats rijdt hij dan vervolgens met zijn 

sneeuwscooter naar de rendierkudde 

De derde wintergroep van de rendiertelersgroep Kova Labba dreigt wat betreft de verkoop van haar 

slachtrendieren in de problemen te komen Met hun vertrouwde rendierslachterij uit het Zweedse 

Karesuando komen zij niet tot overeenstemming over de slachtprijs Telefonische onderhandelingen 

met een andere rendierslachtenj uit Rovaniemi hebben meer succes Het is voor de eerste maal dat 

een Saamische rendiertelersgroep uit het onderzoeksgebied aan deze slachterij haar rendieren 

verkoopt De wel erg verlate verkoop betekent voor hen een aanzienlijk financieel verlies omdat de 

kiloprijs/geslacht gewicht ongeveer FMk 1,50 lager ligt dan aan het begin van de slachtpenode, 

terwijl bovendien het gewicht van de rendieren in de loop van de winter flink is afgenomen 
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De rendiertelersgroep Kaijukka (Juuso) hoedt haar rendieren vanuit de voormalige 

zomernederzetting Raittijarvi en vanuit een tijdelijke basis in het meest zuidelijke deel van het 

weidegebied (ongeveer ten hoogte van Munnikurkkio - een permanent grensbewakingsstation) Bij 

deze laatste wintergroep hebben twee à drie rendiertelers de zorg voor de rendierkudde Een paar 

maal per dag rijden zij met hun sneeuwscooter naar de rendieren Verder brengen zij hun tijd door 

in de tent met rusten, koffie drinken, kaarten, eten bereiden e d Zo nu en dan komen 

patrouillerende Finse militairen van de grensbewalungeenheid hen opzoeken De verstandhouding 

tussen beiden is vriendschappelijk en coöperatief Ook bij deze contacten is de uitwisseling van 

informatie van essentieel belang 

De andere wintergroep verzamelt op 15 februari de rendierkudde binnen de omheinde ruimte in 

Raittijarvi ten behoeve van de jaarlijkse verplichte telling In enkele uren tijd en in barre koude (-

32_C) worder ongeveer achthonderd rendieren geteld De uitvoerend voorzitter van het 

rendierteeltdistrict, op wiens instructie de telling plaatsvindt, keert tevreden terug Het 

rendierteeltdistrict heeft in ieder geval opnieuw aan zijn verplichtingen voldaan Er is overigens alle 

reden om te veronderstellen dat de tellijsten niet met de allergrootste nauwkeurigheid zijn opgesteld 

Naast het rendierteeltwerk, waarbij in deze periode uitsluitend de mannen betrokken zijn, worden 

op twee plaatsen in de gemeente Enontekio (in Karesuvanto en Nunnanen) deze maand 

leerbewerkingscursussen georganiseerd Aan deze cursussen, die worden gesubsidieerd door de Finse 

overheid, nemen Saamische en Finse vrouwen deel De cursus duurt drie weken Als basismateriaal 

gebruikt men eigen rendierhuiden 

MAART Saamisch NJUK°AMANNU ( = maand van de komst van de zwanen) 

Fins Maahskuu 

Deze maand staat in het teken van de viering van Manadag (Fins Mananpaiva) op 27 maart - een 

van de belangrijkste feestdagen voor de lutherse Saamische bevolking De dagen worden langer, de 

ergste kou lijkt voorbij 

De rendierteeltwerkzaamheden gaan op dezelfde wijze door als in de vorige maand Pas wanneer de 

bovenlaag van de sneeuw hardbevroren is, heeft de rendierkudde dag en nacht toezicht nodig Er is 

dan een grotere kans dat de rendieren zich gaan verspreiden Ook de geleidelijk verminderde 

conditie van de rendieren in dit jaargetijde en de slechte bereikbaarheid van het rendiermos onder de 

sneeuwlaag zijn van cruxiale betekenis Zo gauw de kudde moeilijk haar voedsel kan krijgen, is het 

noodzakelijk om de rendierkuddes regelmatig te verplaatsen en in de gaten te houden 

Behalve met het hoeden van de rendierkudde houden de rendiertelers in het onderzoeksgebied zich 

ook bezig met het temmen van rendieren Het aantal te temmen rendieren varieert van enkele tot 

een tiental rendieren Alleen mannelijke rendieren worden hier voor gebruikt De getemde rendieren 
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doen in de komende herfst dienst als leid- of draagrendier Het temmen op zich vraagt niet veel tijd 

Het rendier wordt met een lange lijn aan een boom of paal vastgebonden Een paar maal per dag 

controleert de rendierhouder of het rendier niet verstrikt is geraakt in het touwwerk en of het over 

voldoende voedsel beschikt. Na twee à drie weken is het resultaat al zichtbaar het rendier vreest niet 

langer de nabijheid van de mens en laat zich zelfs gemakkelijk vastnemen Hierna wordt het rendier 

weer in vrijheid gelaten 

Wil men het getemde rendier voor een slee spannen, dan vraagt dit toch wat wat meer oefening 

Overigens heeft de sneeuwscooter deze taak volledig van het rendier overgenomen Elders in het 

rendierteeltgebied worden rendieren nog opgeleid voor rendierrennen Een aantal Saamische 

rendiertelershuishoudingen in de buurt van het kerkdorp Hetta trainen hun rendieren voor 

zogenaamde rendiersafari's die zeer in trek zijn bij toeristen 

In het rendierteeltdistnct Kasivarsi worden de tellingen voortgezet een wintergroep van de 

rendiertelersgroep Kova-Labba en de tweede wintergroep van de rendiertelersgroep Kaïjukka (Juuso) 

Beide groepen verzamelen hun rendieren in de eigen scheidingsruimte bij Kaldoaivi respectievelijk 

Raittijarvi Na de telling besluit de rendiertelersgroep Kaïjukka (Juuso) de beide winterkuddes weer 

samen te voegen Feitelijk meer uit gemak dan vanwege rendier-ecologische redenen Bovendien 

willen zij dit voorjaar arbeidskrachten vrijmaken om bouwmateriaal naar een aantal plaatsen langs de 

Noors-Finse staatsgrens te vervoeren De bestaande omheining vraagt dringend herstel Met 

sneeuwscooters en sleden wordt de komende weken het transport over de bevroren sneeuwlaag 

uitgevoerd 

De viering van Manadag (Saamisch Màrja-pei'vi) betekent voor de locale bevolking het hoogtepunt 

in dit jaarseizoen Manadag is geen kerkelijke feestdag, het symboliseert in feite het begin van het 

Saamische voorjaar De viering vindt plaats in het kerkdorp Hetta, waar vele honderden Saamen van 

ver buiten het onderzoeksgebied en zelfs uit Noorwegen en Zweden bijeenkomen De feestdag 

begint 's morgens met een kerkdienst in de Saamische en Finse taal Aan het einde van de dienst 

spreekt de voorganger de symbolische woorden uit " AL· U van hier naar huts terugkeert, dan komt 

weldra de dag, waarop de zon met meer achter de horizon verdwijnt " 

's Middags vinden er op het bevroren binnenmeer Ounasjarvi rendierrennen en wedstrijden 

lassowerpen plaats 

In de tijd voorafgaand aan Manadag wordt in vele huishoudingen druk genaaid aan de kleurrijke 

Saamische ldeding, want vanzelfsprekend wil iedereen op deze belangrijke feestdag zo fraai mogelijk 

in Saamische klederdracht gekleed gaan Bovendien worden er in deze periode tal van trouwpartijen 

gehouden, waarvoor eveneens de nodige voorbereidingen moeten worden getroffen 
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APRIL Saamisch CUONOSMANNU (= maand van het hard bevroren sneeuwdek) 

Fins Huhtikuu 

Het sneeuwdek heeft in het weidegebied zijn maximale dikte bereikt (plaatselijk vanerend van 40 tot 

110 cm) De bevroren bovenlaag (Fins hanki) is sterk genoeg om mens en dier te dragen zolang de 

dagtemperaturen beneden of rond het vriespunt blijven Alleen krachtige en gezonde rendieren 

slagen er in naar rendiermos te graven Voor rendieren die een slechte conditie hebben, kan deze 

periode noodlottig zijn Rendiertelers houden nu dag en nacht hun rendieren in de gaten Zij maken 

lange werkdagen Al vroeg in de morgen (om te profiteren van de uitstekende njomstandigheden op 

het harde sneeuwdek) vertrekken zij met hun sneeuwscooter naar de rendierkuddes Voortdurend 

verandert de positie van de kudde, die moeilijk bij elkaar is te houden Regelmatig drijven de 

rendiertelers de rendierkudde naar weidegedeelten, waar de sneeuwcondities beter zijn Bij de 

rendiertelersgroep Erkuna (Palojarvi) meldt zich op 23 april de uitzonderlijk vroege geboorte van het 

eerste rendierkalf De meeste kalveren worden enkele weken later geboren 

De drie wintergroepen van de rendiertelersgroep Kova-Labba trekken met hun rendierkuddes ieder 

afzonderlijk in noordwestelijke richting Onderweg verzamelen twee wintergroepen hun rendieren in 

de permanente schcidingsruimte Kaldoaivi Hier worden de rendiertellmgen uitgevoerd en krijgen 

de nog ongemerkte rendierkalveren en de rendierkalveren met een tijdelijk pelsmerk een definitief 

oormerk Ook worden er enkele rendieren gecastreerd Beide handelingen zijn alleen overdag 

mogelijk bij temperaturen boven het nulpunt 

Later in de maand, gebruikmakend van de diepe sneeuw (houdt de rendieren bij elkaar) en de warme 

dagtemperatuur voeren zestien rendiertelers van het rendierteeltdistrict Nakkala op 11 april een 

gemeenschappelijke merkactie uit In de buurt van Tsuukisvaara, niet ver van de Noors-Finse 

staatsgrens, ontvangen op die dag in de vrij lopende kudde ruim 150 rendierkalveren een oormerk 

Blaffende honden en een rendierteler met een sneeuwscooter zorgen er voor dat geen van de 

rendieren uit de kudde ontsnapt, terwijl de andere collega's met lasso's de rendierkalveren vangen en 

een oormerk plaatsen Na afloop nemen vele rendiertelers voor eigen consumptie een slachtrendier 

vastgebonden op hun slee mee naar huis 

Voor de rendiertelersgroep Kajukka (Juuso) is 27 april een historische dag Op deze dag brengt de 

President van de Republiek Finland, die traditiegetrouw in het noordwestelijk deel van het 

onderzoeksgebied ieder voorjaar lange skitochten maakt, een informeel bezoek aan hun voormalige 

zomernederzetting Raittijarvi Tijdens dit bezoek discussieren de leden van de rendiertelersgroep en 

hun gasten over tal van onderwerpen Aan de orde komen onder andere de reparatie van de 

rendieromheining langs de Noors-Finse staatsgrens en de behoefte aan een wettelijke regeling, die 

het gebruik van sneeuwscooters door andere dan de locale bevolking moet beperken In haar 
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weidegebied ondervindt de rendiertelersgroep Kaïjukka (Juuso) veel last van het zgn 

sneeuwscooterioensme 

Na dit bezoek haasten de rendiertelers (zes a zeven personen) zich om de rendieren opnieuw te 

verzamelen Eerst trekken zi) met hun sneeuwscooters over de staatsgrens (ondanks het strenge 

verbod deze te overschrijden ') om een tiental afgedwaalde eigen rendieren terug te halen Deze actie, 

die niet zonder risico is, herhaalt zich jaarlijks omdat de omheining op vele plaatsen volledig is 

ondergesneeuwd Daarna wijden de rendiertelers zich aan hun volgende opdracht de scheiding van 

de rendierkudde in mannelijke en vrouwelijke drachtige rendieren Deze scheiding is bedoeld om de 

drachtige rendieren hierna in rust te laten gedurende de komende kalverpenode Ieder van de pas 

geformeerde kuddes wordt vervolgens naar een eigen weidegebied geleid Ook de rendiertelersgroep 

Erkuna (Palojarvi) voert een soortgelijke scheiding uit 

Nu de buitentemperatuur overdag flink stijgt en het 's nachts nog stevig kan vriezen, hangen vele 

rendiertelers rendiervlees te drogen aan rekken, die zij op het dak van een schuurtje of huis plaatsen 

Bij voldoende zonneschijn en wind duurt het drogen van rendiervlees niet langer dan drie a vier 

weken Voor het drogen komen schouderstukken, hammen en borststukken in aanmerking, die 

daarvoor eerst enkele weken in het zout hebben gelegen Behalve rendiervlees droogt men verder nog 

rendierpelzen, hoofd- en beenhuiden Van de genoemde huiden en pelzen worden pelsschoenen en 

pelsbroeken gemaakt Gedroogde rendierpezen worden gebruikt als naaigaren Terwijl deze 

basismaterialen buiten hangen te drogen, werkt ondertussen de vrouw aan het zachtmaken van 

rendierhuiden en het looien van rendierleer Alles geschiedt met de hand Alleen voor het naaien van 

stoffen kleding maken alle gezinnen gebruik van een naaimachine 

De oudere mannen die niet langer actief zijn in de rendierteelt gaan in deze periode op 

sneeuwhoenenjacht Voor vele huishoudens betekent deze jacht een niet onbelangrijke bron van 

neveninkomsten De gevangen sneeuwhoenen worden doorgaans aan een opkoper of plaatselijke 

winkelier verkocht, die ze in de meeste gevallen weer verder dooverkoopt aan restaurants in het hele 

land Het is mogelijk om per jachtseizoen zo'n 50 tot 150 sneeuwhoenen per persoon te vangen door 

middel van strikken 

MEI Saamisch MIESSEMANNU (= maand van het rendierkalf) 

Fins Toukokuu 

In deze maand worden de meeste rendierkalveren geboren Alleen al in Enontekio schat men dat 

omstreeks Erkidag (18 mei) ruim 7000 rendierkalveren worden geboren (') De rendieren worden 

zoveel mogelijk met rust gelaten, maar op een afstand blijven de rendiertelers dagelijks de drachtige 

rendieren en de pasgeboren rendierkalveren observeren vanwege het gevaar van roofdieren 
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De weiden waarop het kalveren plaatsvindt en waar ook de drachtige rendieren ieder voorjaar 

instinctief naar terugkeren, liggen in het hoger gelegen gedeelte van het onderzoeksgebied Hier is de 

sneeuw plaatselijk weggesmolten Het moederrendier laat haar rendierjong bij voorkeur geboren 

worden op de "zwarte plaatsen in het terrein" (Fins palvia) 

Rust is in deze periode voor de rendieren van cruciale betekenis Het is niet zonder redenen dat het 

toenemend gemotoriseerde toerisme in Enontekio in deze periode, de rendiertelers ernstig zorgen 

baart 

Evenals in voorgaande maanden besteedt een deel van de rendiertelers zijn tijd aan de uitvoering van 

verschillende transporten Zo brengen zij met hun sneeuwscooter en slede proviand naar de 

zomerweiden, transporteren zij brandhout uit de woudzone naar de zomer- en winternederzetting en 

in voorkomende gevallen vervoeren ZIJ bouwmaterialen bestemd voor de bouw of reparatie van 

omheiningen en huizen/blokhutten Behalve bij de reparatie aan de omheining langs de Noors Finse 

staatsgrens zijn leden van de rendiertelersgroep Kaïjukka (Juuso) ook betrokken bij de vernieuwing 

van hun oude en zelfgebouwde scheidingsruimte Zij krijgen hierbij ondersteuning van een aantal 

jonge rendiertelers van de rendiertelersgroep Kova-Labba Voor hun werkzaamheden ontvangen zij 

(tien personen) een financiële vergoeding 

Volstrekt in afwijking van rendierteeltgewoonten in het onderzoeksgebied houden enkele oudere 

leden van de rendiertelersgroep Nakkala bij wijze van experiment een dertigtal drachtige rendieren 

binnen een omheining met een omtrek van 3 km Deze gaasomheining bevindt zich in de buurt van 

hun woning Om de 5 a 6 dagen verplaatsen zij de gaasomheining een stuk|e De rendieren krijgen 

dagelijks rendiermos bijgevoerd Als alle rendieren hebben gekalverd, worden eind mei de 

rendierkalveren direct geoormerkt Daarna laten zij de rendieren met hun kalveren vri) Als reden 

voor deze rendierteeltmethode, voeren de rendiertelers aan dat hun kleine rendierbezit 

langzamerhand dreigt te verdwijnen in de grote gemeenschappelijke kudde van het 

rendierteeltdistrict Men wil in feite zijn bezit en de jonge aanwas op deze manier veilig stellen 

Achteraf moeten ZIJ toegeven dat deze methode wel erg arbeidsintensief en duur is geweest Ze wordt 

dan ook het volgend jaar niet meer herhaald 

Aan het eind van de maand, op 24 en 30 mei, organiseren beide rendierteeltdistricten hun 

halfjaarlijkse vergadering BIJ de vergadering van het rendierteeltdistrict Kasivarsi is de Finse 

directeur van de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten aanwezig Hij komt zich oriënteren 

over de toestand en de locatie van de rendieromheining langs de Noors-Finse staatsgrens Van 

Saamische zijde beklaagt men zich erover dat deze omheining niet alleen op vele plaatsen 

onvoldoende bescherming biedt maar ook dat de omheining op Fins grondgebied een stuk 

weidegebied afsnijdt (in dit geval een deel van de weidegronden van de rendiertelersgroep Kaïjukka 

(Juuso) 
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De weinige aanwezigen drukken bovendien hun bezorgdheid uu over het feit dat rendieren uit het 

aangrenzend rendierteeltdistrict Nakkala herhaaldelijk het weidegebied schenden De kwestie is niet 

nieuw Het bedoelde weidegebied is voortdurend onderwerp van discussie in beide 

rendierteeltdistricten Formeel behoort het weidegebied op grond van een arbitrageuitspraak van de 

Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten toe aan het rendierteeltdistrict Kasivarsi, terwijl het 

eerder in gebruik was van de rendiertelersgroep Nakkala 

Het rendierteeltdistrict Nakkala besteedt in zijn vergadering ook aandacht aan deze 

grensoverschrijdingen Beide lezingen over het gebeurde verschillen nogal van elkaar To t een 

beslissing komt het niet, ook vindt men het niet nodig hierover met collega's van het 

rendierteeltdistrict Kasivarsi in overleg te treden 

Een rendiertelende Saame stelt voor om het bestuur van de locale Saamische vereniging Johti 

Sabmalazzat (in de gemeenteraad vertegenwoordigd met twee raadsleden) m te schakelen om deze 

kwestie op te lossen Binnen het rendierteeltdistrict Nakkala wil men in ieder geval op dit punt een 

intern conflict tussen Saamische en Finse rendiertelers vermijden 
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BIJLAGE III. Scheiden, tellen en slachten van rendieren 

Scheiden, tellen en slachten van rendieren 

Plaats van handeling scheidingsruimte Talvadas, gelegen in de woudzone langs de weg Hetta-

Peltovuoma (rendierteeltdistrict Nakkala) 

Tijdstip 1 2 - 1 3 december 1977 

Zondagmiddag rond half twee leiden acht rendiertelers met hun sneeuwscooter een kudde van 1800 

a 2000 rendieren van het hoger gelegen Saukaraisenvaara over het bevroren moeras Saaravuoma door 

diepe sneeuw naar de scheidingsruimte Talvadas Bij hun werk ondervinden zij veel hinder van de 

mist In de afgelopen dagen was daardoor al zoveel vertraging ontstaan dat aanvankelijk gevreesd 

werd dat de geplande rendierscheiding niet zou kunnen plaatsvinden 

O p ongeveer 100 meter voor de brede ingang van de scheidingsruimte komt de rendierkudde tot 

stilstand Een rendierteler vangt met een lasso een getemd rendier met een groot gewei (Fins harka) 

uit de kudde en bindt het rendier een bel om en maakt een leidsel vast Vervolgens gaat de 

rendierteler te voet verder met het rendier achter zich aan De rendierkudde volgt instinctmatig De 

andere rendiertelers drijven de kudde van achteren langzaam op Anderen staan bij de ingang verdekt 

opgesteld om onmiddellijk wanneer de rendierkudde binnen de omheining is verzameld, het gazen 

hekwerk weer op zijn plaats te zetten De verzamelde kudde brengt in deze omheinde ruimte de 

nacht door De eerste omheining (1) heeft een oppervlakte van ongeveer 18 000 m2 (zie plattegrond 

scheidingsruimte) 

Maandag 13 december 

Vandaag begint de feitelijke rendierscheiding 

De buitentemperatuur bedraagt -23°C In de loop van de dag zal de vorst nog verder toenemen 

Terwijl het nog schemert, werpt de maan, duidelijk zichtbaar tegen de grauwe hemel, haar schijnsel 

op de scheidingsruimte Vanaf negen uur arriveren de eerste rendiertelers met hun auto of 

sneeuwscooter bij de scheidingsruimte Sommigen hebben hun echtgenote en kinderen 

meegenomen De schoolkinderen hebben vandaag vrijaf vanwege deze rendierscheiding De vrouwen 

zijn gekleed in hun warme en kleurige Saamendracht De mannen dragen pelsmantels en 

pelsbroeken De meesten van hen hebben hun hoge kleurrijke Saamen muts opgezet Anderen 

kleden zich minder opvallend en verrichten hun werk in een sneeuwscooteroverall Zowel mannen 

als vrouwen dragen pelsschoenen 

de cijfers tussen haakjes corresponderen met de plattegrond van de scheidingsruimte (zie kaart ) 
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66. Plattegrond van de scheidingsmimte Talvadas in het rendierteeltdistrict Näkkälä 

j 

В? [ = 0 

Verklaring 

1 eerste omheinde ruimte (18 000 m2) 

fins seisotusaita 0 100m 

saamisch EuoEEuhangardi 

2 scheidingsmimte 0 20m 

fins ero t usai ta 

saamisch gardi 

3 kleine schcidingsruimte 

fins kir nu 

saamisch girdnu 

4 rendiervakken (per rendiertelersgroep) 

fins* konttont 

saamisch gontor 

5 rendiervakken (per rendierslachtenj) 

fins reurrasporokontron 

saamisch nju ovan-go η tor 

6 hok, waar het slachtrendier wordt omgebrachr 

fins tainnutuskoppi 

saamisch goddin lat)na 

7 balkenvloer met slachtbaar 

9 slacht-koelwagen 

fins kylmakuljetusauro 

Twee ingehuurde arbeidskrachten bewaken de kudde voor de nacht. 

De nachtwakers brengen met assistentie van enkele rendiertelers de rendierkudde naar de 

aangrenzende kleinere omheinde ruimte Deze omheining (2) heeft een doorsnee van ongeveer 100 

434 



kring steeds in de zelfde looprichting (tegengesteld aan de richting van een uurwerk) Daar 

tussendoor lopen de rendiertelers, die nog voor de definitieve rendierscheiding hun eigen rendieren 

komen observeren 

Ofschoon er binnen de omheining zo'n 35 a 40 personen rondlopen, lijkt dat de rendierkudde 

weinig te storen Aanwezig zijn rendiertelers van de rendicrtelersgroepen Nakkala en Magga, hun 

Finse collega's van de rendiertelersgroep Hetta-Peltovuoma en van aangrenzende rendierteelt-

districten 

Er wordt druk met lasso's naar de ongemerkte rendierkalveren geworpen Het is te koud om een 

oormerk aan te brengen, daarom krijgen zij een tijdelijk merk in hun pels gesneden Ingeval van een 

verkeerd aangebracht oormerk (komt niet zo vaak voor) brengt men in de pels van het rendierkalf 

een correctie aan Vertegenwoordigers van andere rendierteeltdistricten verwijderen hun rendieren 

uit de omheining Daar worden ze op een aanhangwagentje vastgebonden en naar het eigen 

rendierteeltdistrict getransporteerd 

Even buiten de omheining - niet op de permanente slachtplaats - slachten enkele Finse 

rendierbezitters een rendier Zij hebben het rendier rechtstreeks van de eigenaar gekocht Een trend 

die de komende jaren heel populair wordt Ze slachten het rendier voor eigen consumptie 

Na ongeveer anderhalf uur gunt men de kudde een moment rust en houden de rendiertelers een 

koffiepauze Bij een houtvuur binnen de omheining schenkt een Finse inwoonster uit Nunnanen 

tegen betaling warme koffie Ondertussen arriveren de vertegenwoordigers van twee 

rendierslachtenjen een particuliere rendierslachterij uit Ranua (afstand 402 km), die met een eigen 

slacht- en koelwagencombinatie aanwezig is en een coöperatieve rendierslachterij, die gebruik maakt 

van de veldslachtenj van het rendierteeltdistrict 

Beide slachterijen brengen hun eigen slachters mee Ter plekke is ook een dierenarts aanwezig, die de 

wettelijk voorgeschreven veterinaire keuring moet uitvoeren De rendiereigenaren worden door de 

opkopers mondeling ingelicht over de aankoopprijs van het rendier FMK 16,50 per kg geslacht 

gewicht inclusief de pels, hart/lever, tong en het gewei Over de prijs vinden geen verdere 

onderhandelingen plaats De rendiereigenaren lijken tevreden te zijn De aankoopprijs is gelijk aan 

de aanbevelingspnjs van de Centrale Organisatie van Rendierteeltdistricten, aan het begin van het 

slachtseizoen Ten opzichte van de prijs van vorig jaar zit er dit keer geen prijsverhoging in Nadat de 

slachtpnjs bekend is gemaakt en de rendieren even hebben kunnen rusten, geeft de uitvoerend 

voorzitter van het rendierteeltdistrict het teken dat de scheiding, de telling en het slachten kunnen 

beginnen 

Van de kudde worden telkens groepen van 150 - 200 rendieren afgescheiden en naar de derde 

omheining (3) gedreven Binnen deze kleine omheining, die een doorsnee heeft van ca 20 mtr , 
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geldt als algemene regel dat iedere rendiereigenaar zijn eigen rendieren behandelt De meesten 

hebben daarbij assistentie van hun gezinsleden of van een gehuurde Finse hulpkracht 

Vanuit deze kleine omheining worden de rendieren een voor een naar de omheinde vakken (4, 5) 

gebracht Meestal zijn er twee personen voor nodig om het fel tegenstribbelende rendier aan het 

gewei naar het betreffende vak (4, 5) te trekken Bij het vak (5) waarheen de slachtrendieren worden 

geleid, bevestigt de koper bij de ingang met een tang een metalen nummer in het oor van het 

rendier In zijn boekje noteert hij vervolgens het nummer en de naam van de rendierbezitter 

Rendieren, die niet voor de slacht bestemd zijn, worden naar een ander vak getrokken ledere 

rendiertelersgroep heeft in principe een eigen vak Bij de ingang van deze vakken staat een teller, die 

op een lijst aantekening houdt van het rendierbezit O p zijn telhjst worden de rendieren naar 

verschillende categonen onderscheiden ouder dan 1 jaar (lukuporo), rendierkalf (vasa), gecastreerd 

(harat) en naar geslacht Als bewijs dat het rendier geteld is brengt zijn assistent met een mesje een 

merk aan in de pels (bij andere gelegenheden wordt ook wel een kleurstift gebruikt) De tellers zijn 

vaak oudere rendiertelers, die op поп-actief zijn Zij hebben allen voor deze taakstelling een eed 

moeten afleggen 

Buiten de kleine omheining is het gezellig druk Collega rendiertelers uit Hetta en Peltovuoma en 

andere belangstellenden onder wie veel echtgenotes van de rendiertelers volgen geïnteresseerd de 

werkzaamheden Af en toe geven zij advies wanneer hen dat gevraagd wordt, bijvoorbeeld in geval 

van een onduidelijk oormerk 

Wanneer een tiende deel van de rendierkudde op deze wijze is behandeld, krijgt de rest van de 

rendieren opnieuw een half uur rust 

De vrieskou is nu bijna tot 30 С opgelopen Toch maken de rendiertelers niet de indruk het koud 

te hebben De fysieke inspanning die zij vandaag moeten leveren, houdt hen warm Het gebruik van 

alcohol is binnen de omheining ten strengste verboden 

Ook het slachtproces aan de andere kant van de omheining is nu in gang gekomen Voor de 

activiteiten in dit gedeelte zijn de rendierslachterijen verantwoordelijk De rendieren uit het 

'slachtrendieren-vak" (5) worden een voor éen naar een met planken afgeschermde ruimte (6) geleid 

waar ze met een pistool, gericht op het voorhoofd, een genadeschot ontvangen Vervolgens trekken 

twee slachters het dode rendier naar buiten en leggen het op een balkenvloertje (7) Hier snijden zij 

de halsslagader van het rendier door en laten het nog warme bloed uit het lichaam wegvloeien De 

rcndierslachtenjen hebben voor het rendierbloed geen bestemming Zo nu en dan komen mensen 

uit de omgeving naar de slachtplaats met een emmertje om het rendierbloed op te vangen Zij maken 

daar thuis bloedworst van 

Na vijf minuten wordt het rendier op een slachtbaar gelegd, waar dan de pels, de ingewanden en de 

kop met het gewei worden verwijderd De pelzen en de geweien worden later na de rendierscheiding 
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opgehaald Alleen het hart, de lever en de tong blijven tijdens het slachten bewaard en gaan met het 

carcas de koelwagen in Het metalen nummerplaatje dat eerst in het oor was bevestigd krijgt nu een 

plaats op het carcas Even later komt de dierenarts het vlees controleren en voorziet hij het van een 

stempel 

Alle slachtwerkzaamheden vinden in de buitenlucht en in de sneeuw plaats 

Rond 15 00 uur valt de duisternis in Na bijna zes volle uren nadert de rendierscheiding haar einde 

De slacht-koelwagencombinatie (9) is al vertrokken met een lading van 85 geslachte rendieren De 

tweede slachterij, die een aanzienlijk groter aantal rendieren heeft gekocht, zal nog minstens een 

tweede dag nodig hebben om alle rendieren te slachten 

De rendiertelers vertrekken tevreden en vermoeid naar huis Er heerst een feestelijke stemming 

vandaag is er geoogst Het uiteindelijke verkoopresultaat ziet er dit keer als volgt uit 

117 1 jaar - oude mnl rendieren (Fins urakka) 

173 2 jaar - oude mnl rendieren (Fins vuorso) 

9 3 jaar - oude mnl rendieren (Fins kunteus) 

86 gecastreerde rendieren (Fins harat) 

34 stuks vrl rendieren (Fins vaatimet) 

Ook voor de rendieren is zo'n rendierscheiding erg vermoeiend Zodra de rendierscheiding 

beëindigd is, brengen de beide rendiertelersgroepen Nakkala en Magga hun rendieren ieder 

afzonderlijk buiten de omheining, op voldoende afstand Daar worden ze voorlopig met rust gelaten 

Wat betreft de administratieve afwikkeling van de rendierverkoop/slacht kan nog het navolgende 

worden gemeld 

Aangekomen bij de slachterij of het vleesverwerkingsbedrijf worden de carcassen een voor een 

gewogen Aan de hand van het metalen nummerplaatje op het carcas noteert men voor iedere 

rendiereigenaar het precieze slachtgewicht van zijn rendieren O p basis van deze administratie 

ontvangt de rendiereigenaar het totale aankoopbedrag tezijnertijd op zijn bankrekening overgemaakt 

De slachterij die gebruikt maakt van de veldslachtenj (8) ter plaatse, laat ook daar de weging 

plaatsvinden 

het oormerken van rendierkalveren 

Plaats van handeling Kalkujarvi (rendierteeltdistrict Nakkala) gelegen in de bergzone aan de 

Noors-Finse staatsgrens 

Afstand te voet Noors-Finse grens 4,5 km 
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Nakkala 25 km 

Nunnanen 38 km 

Tijdstip eerste week juli 1977 

Een groep van vijf rendiertelers is al een week in het veld om de rendieren te traceren Het ligt in de 

bedoeling na midzomer de rendieren bijeen te drijven in de omheining bij de voormalige 

zomernederzetting Kalkujarvi Hier zullen dan de rendierkalveren voorzien worden van een oormerk 

Telefonisch hebben de rendiertelers vanuit het veld hun collega's al laten weten dat de oormerk-

operatie (Fins merkerotus, kesaerotus) kan beginnen in de eerste week van juli, vooropgesteld dat 

het gunstige warme zomerweer aanhoudt 

In de verschillende dorpen (Nunnanen, Vuontisjarvi en Nakkala) maken de rendiertelers aan het 

thuisfront zich gereed om naar Kalkujarvi te vertrekken Zij doen dat per voet, op een terreinmotor 

of met een gehuurd watervliegtuigje Een rendiertelersechtpaar durft het aan de tocht over de smalle 

looppaadjes met een nieuw model terreinwagen te maken Er is namelijk geen wegverbinding naar 

Kalkujarvi De meeste rendiertelers worden vergezeld van hun hond, die kan worden ingezet voor 

het bijeendnjven van de rendieren In hun rugzak zit proviand voor minstens twee weken De andere 

uitrustingsstukken zoals tentstokken, tentdoeken en kookgerei zijn al in het voorjaar met de 

sneeuwscooter naar Kalkujarvi gebracht 

O p ongeveer 200 m afstand van de omheining slaan de rendiertelers hun tent (Fins laavu, Saamisch 

lawu) op Binnen een week arriveren in deze voormalige zomernederzetting 41 personen, verdeeld 

over acht tenten Er zijn geen rendiertelers van andere rendiertelersgroepen aanwezig Drie 

rendiertelers hebben hun vrouw en kinderen bij zich 

De omheining is vergeleken met de permanente scheidingsruimte Talvadas eenvoudig van opzet De 

rendiertelers maken gebruik van de locale gesteldheid van het terrein een smalle kale bergrug met 

aan beide kanten een binnenmeer Door deze bergrug aan twee kanten af te sluiten met een 

gaasomheining ontstaat een uitstekend afgeschermde ruimte (zie kaart 67) De omheinde ruimte 

heeft een doorsnee van 150 χ 250 meter De bodem is rotsachtig 

In de zomernederzetting wordt het al gezellig druk De wachtende rendiertelers ontvangen 

regelmatig informatie over de positie van de rendierkuddes Jonge rendiertelers trekken er zelf op uit 

om hun collega's, die de rendierkudde bijeen moet drijven, afte lossen Anderen gaan bijna dagelijks 

te voet naar de omliggende bergtoppen (Kalkuvaara 580 m, Valkamaoaivi 534 m, Tshuomavaara 
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67. Overzichtskaart van de rendier-omheining Kalkujärvi in het rendierteeltdistrict Näkkälä 

520 m) om vandaar met verrekijkers de omgeving af te zoeken. Het laatste nieuws is dat de 

rendierkuddes nog betrekkelijk ver weg zijn: ze lopen verspreid in de omgeving van Jaurismnturi op 

ongeveer 16 km afstand. 

Voor de rendiertelers in Kalkujärvi blijft er ¡n zo'n geval niets anders over dan af te wachten. Ze 

brengen hun tijd door met vissen, voeren reparaties uit aan hun terreinmotor, spelen kaart en 

verrichten kleine onderhoudswerkzaamheden aan de omheining. Tussendoor oefenen zij wat met 

hun lasso. 
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Er heerst een ontspannen stemming onder de rendiertelers. Het weer is prima. Na vier dagen 

wachten komt dan eindelijk de rendierkudde in zicht. Meteen trekt vanuit de zomernederzetting een 

tiental rendiertelers in een wijde boog naar de rendierkuddes. Zi) verlenen assistentie bij het 

binnenleiden van de rendieren in de omheining. De aanwezigheid van blaffende honden is nu 

belangrijk. Zo eenvoudig het binnenleiden van de rendierkudde in de winter verliep, zo moeizaam 

gaat het dit keer. De hele exercitie duurt bijna vijf uren tot uiteindelijk de 1500 rendieren binnen de 

omheining zijn verzameld. Een klein deel van de rendierkudde weet te ontsnappen en trekt weg 

tegen de berghelling omhoog. Zij zullen later bij een tweede poging deze maand of in de herfst en op 

z'n laatst in het voorjaar worden behandeld. 

Binnen de omheining renner de rendieren verstoord en nogal opgewonden rond, maar na een uur 

lijkt de rust bij de meesten te zijn teruggekeerd. Belangrijk is dat de rendierkalveren hun 

moederrendier terugvinden en blijven volgen. Het is rond half drie in de middag. De rendierkudde 

wordt enkele uren alleen gelaten. De rendiertelers keren terug naar hun tent om te eten en koffie te 

drinken ( Saamen drinken gewoonlijk veel koffie bij hun werk). 

Rond zes uur is het dan zo ver. Inmiddels is het ook een stuk koeler geworden. Gekleed in donkere 

stoffen broek en katoenen windjack of hemd en uitgerust met een lasso (de meesten zijn van stevig 

nylondraad met een lengte van 25 mtr) begeeft iedereen zich naar de omheining. Sommige 

rendiertelers hebben zelfs een stofbril opgezet om zich te beschermen tegen het opstuivend zand. 

Iedere rendierteler draagt om zijn middel een leren riem waaraan een groot mes (Fins: puukko) en 

een klein mesje hangt Het kleine mesje dient om het oormerk aan te brengen. De honden, die bij 

het verzamelen van de rendieren goede diensten hebben verricht, blijven bij de tent achter. 

Na een eerste algemene observatie van de rendierkudde beginnen de rendiertelers (waaronder twee 

vrouwen) met hun lasso de rendierkalveren te vangen. De rendierkalveren volgen angstig dicht het 

moederrendier. Aan de hand van het oormerk van het moederrendier is de rendierteler in staat het 

meelopend rendierkalf te identificeren. Ook hier geldt het principe zoals ook bij de rendierscheiding 

in de winter dat iedere rendiereigenaar zijn eigen rendieren verzorgt. Een rendierkalf dat abusievelijk 

niet door de rechtmatige eigenaar wordt gevangen, krijgt direct zijn / haar vrijheid terug of wordt 

aan de juiste eigenaar gegeven. Wanneer de rendierteler het rendierkalf heeft gevangen, trekt hij het 

naar zich toe, werpt het rendierkalf op zijn zij op de grond en houdt het gehurkt tussen zijn knieën 

vast. Met het kleine mesje snijdt hij in beide oortjes een oormerk. Het rendierkalf stoot een kreet uit, 

schudt even met zijn kop en zoekt dan snel het moederrendier weer op. Bij het snijden komt 

doorgaans weinig bloed vrij. Deze handeling herhaalt zich voor vele rendiertelers tientallen malen, 

afhankelijk van de grootte van zijn rendierbezit. Om enigzins een eigen administratie van de 

rendierkalveren bij te houden, hanteren rendiertelers twee methoden: iedere keer wanneer een 

oormerk wordt aangebracht, snijdt hij een kerf in een blokje hout, dat hij bij zich draagt en de 

440 



andere methode is simpelweg het verzamelen van de afgesneden stukjes oor Tegelijkertijd met het 

oormerken van de rendierkalveren voeren sommige rendiertelers castraties uit bij enige 

rendierstieren Evenals het rendierkalf wordt de rendierstier op zijn zij op de grond geworpen Hier 

heeft de rendiereigenaar wel de hulp van twee a drie collega's bij nodig Vervolgens knipt hij met een 

castratietang de zaadstreng van het rendier door De rendierstier ondergaat deze kleine ingreep 

zonder veel weerstand Daarna krijgt het rendier weer de vrijheid Deze keer is het aantal te castreren 

rendieren niet erg groot vier rendierstieren 

Drie uur lang zijn de rendiertelers onafgebroken bezig Dan wordt er gepauzeerd Ook de rendieren 

raken vermoeid met gevolg dat het identificeren van de rendierkalveren steeds moeilijker wordt 

Buiten de omheining leggen de rendiertelers een vuurtje aan De rook van het vuur zorgt er voor dat 

de hinderlijke steekmuggen op een afstand blijven Ieder zet zijn eigen koffie in een zwartgeblakerd 

potje boven het vuur De meeste rendiertelers hebben gedroogd rendiervlees bij zich, waarvan zij 

kleine reepjes snijden die zij smakelijk opkauwen Ondertussen wisselen zij opinies uit over hun 

rendieren De eerste indruk is dat het kalverpercentage (ca 75 %) lager ligt dan vorig jaar 

Anderzijds stellen zij met tevredenheid vast dat de rendierkalveren een goede conditie hebben Dit is 

een absolute voorwaarde om de lange winterperiode en het uitputtende voorjaar te kunnen 

overleven 

Na een pauze van anderhalf uur gaan de rendiertelers opnieuw de omheining binnen Onder 

degenen die met lasso s naar de rendieren gooien, zijn ook schoolkinderen Ze werpen vaak mis, voor 

hen is deze oormerk-operatie een uitstekende gelegenheid om niet alleen het vangen van rendieren 

onder de knie te krijgen, maar ook om de verschillende oormerken op een afstand te leren 

identificeren Het aanbrengen van het oormerk bij hun eigen rendierkalf laten zij in de meeste 

gevallen over aan hun vader 

Met regelmatige onderbrekingen voor rustpozen zijn de rendiertelers op deze wijze nog tot de vroege 

morgen druk bezig Ook op dit tijdstip blijft de middernachtzon, weliswaar gedempt, schijnen 

Rond half vier in de vroege morgen worden de werkzaamheden beëindigd en geeft de uitvoerend 

voorzitter van het rendierteeltdistrict toestemming om de rendieren weer vrij te laten Het gaaswerk 

wordt aan een zijde van de bergrug over een lengte van 20 m opgerold en de rendieren rennen 

ongehinderd naar buiten Twee rendiertelers leiden te voet de rendierkudde in de richting van 

Poynsjarvi, zover mogelijk verwijderd van andere rendieren in het berggebied Men verwacht over 

enkele dagen een tweede rendierkudde in de omheining te verzamelen 

De volgende dag begint het echter te regenen De weersvooruitzichten lijken bepaald niet gunstig 

Regen en kou maken het erg lastig om de verspreid lopende rendieren bij elkaar te brengen en te 

houden 
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Wanneer na enkele dagen blijkt dat er op korte termijn geen verbetering van het weer valt te 

verwachten, besluiten de meeste rendiertelers Kalkujarvi te verlaten. De laatste rendiertelers 

vertrekken pas een week later. 

Het resultaat van deze oormerk-operatie is bepaald mager: slechts 600 à 700 rendierkalveren heeft 

men deze keer kunnen oormerken 
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