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Yamalië
het ijskoude noorden

van de Oeral
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Dingen zien die andere mensen niet zien. Dat is voor fotograaf, kunstenaar  
en jager Isabelle Kettner de kick van het op reis zijn. Ze gaat naar oorden waar  
de natuur ongerept en oer is. Zoals Yamalië. Op avontuur met de Nenets, een 

nomadenvolk in het noorden van Rusland. Isabelle trok met hen over de toendra 
van het schiereiland Yamal en langs de rivier de Ob. Een immens grote kudde 

rendieren volgend. ‘Jezelf alleen kunnen wassen met wat sneeuw, went snel.’

tekst douwe anne verbrugge fotografie isabelle kettner
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‘DE NENETS ZIJN HET 
ZOUT DER AARDE’ 

ie snijdende poolwind op  
het moment dat je de warme 
tent – chum noemen de 
Nenets hun tipi-vormige 
tenten – uitstapt. Daar moest 
ik steeds opnieuw aan wen-
nen’, vertelt Isabelle. ‘Maar ik 
voelde me bij de Nenets echt 
op mijn plek. Alles is er puur 

en natuurlijk. Keihard zijn ze: alles moet wijken voor hun 
manier van leven. En tegelijk oprecht lief. Iedereen was 
continu bezorgd of ik het niet koud had. Als de kleine 
kinderen de kans kregen, kroelden ze door mijn haren – 
ik ben er heel wat kwijtgeraakt. Nooit eerder hadden zij 
blond haar gezien.’

BUITENKIND
De in Amsterdam woonachtige Kettner groeide op aan de 
buitenrand van Aerdenhout. Op een hereboerderij met 
wat koeien en schapen. Een buitenkind. ‘Met mijn jagen-
de vader mee de duinen in, wachtend in een duinpan op 
een konijn. Overal zat ik met mijn neus bovenop. Op mijn 
19e haalde ik mijn jachtakte. De kriebels die je als jager 
hebt op de avond vóór de jacht - wanneer je al je spullen 
klaarzet om in de vroege ochtend op pad te gaan - heb ik 
ook bij het reizen. Wekenlang bereid ik me voor. Infor-
matie inwinnen en de juiste materialen kopen. Zo heb ik 
voor mijn verblijf bij de Nenets eindeloos gezocht naar 
een slaapzak. Ik moest er eentje vinden die zelfs bij 40 
graden onder nul de boel warm houdt.’

WITTE VLAKTEN
De reis van Isabelle startte afgelopen maart in de provin-
ciestad Salekhard, gelegen in het Noord-Russische Yama-
lië, een autonoom gebied binnen de ‘provincie’ Tjoemen, 
dat weer onderdeel uitmaakt van het federale district 
Oeral. ‘Salekhard is een niet al te mooie stad waar gas- en 
oliewinning de boventoon voeren.’ Als een Floortje Des-

sing minus tv-crew wordt ze door de Nenets opgepikt, een 
Russische vertaler maakt ook deel uit van het gezelschap. 
‘Zonder al teveel uitleg werd ik op een slee gezet met een 
sneeuwscooter ervoor. Zit je het ene moment nog lekker 
warm in een vliegtuig, even later jakker je over witte 
bevroren vlakten. Half liggend op een sleeachtige houten 
kist zonder enige vering, 70 kilometer per uur. Op weg 
naar het schiereiland Yamal, dat onderdeel uitmaakt van 
Yamalië.’ Een avontuurlijk begin. ‘Even dacht ik wel: als 
ik hier afvlieg, lig ik meteen in tweeën. Maar na een tijdje 
zet je ook die knop om. Zoals er binnen no-time heleboel 
knopjes worden omgezet.’

RENDIER
Het eerste deel van de reis leidt naar de rivier de Ob, waar 
de rendierenkudde zich ophoudt en van waaruit Isabelle 
twee weken lang met zes Nenets-families in vijf chums 
op pad gaat. ‘Ik werd ondergebracht in de tent van Boris, 
Anna en hun drie kinderen. Bij mijn aankomst in “het 
kamp” werd er als welkom een rendier geslacht. Het met 
lasso’s gevangen kuddedier werd met touwen bij de keel 
gewurgd. Hun manier van doden. En ik ben best wat ge-
wend, maar een goed schot leek mij diervriendelijker. Het 
als delicatesse aangeboden bekertje bloed met een rauw 
stukje lever erbij… knopje omzetten… een belediging als 
je niet meedoet, dus hups! De smaak van bloed viel mij 
alles mee. Wat ziltig.’

FREE-FLOW
De heftigheid van het leven zoekt Isabelle bewust op.  
‘Ik kan moeilijk een week lang stil op het strand liggen. 
Ik geniet van de reuring en alle kunst en cultuur die in 
Amsterdam te vinden is. Tegelijk heb ik rust nodig. De 
stilte van het bos als ik het bersend doorkruis of de weids-
heid van de Wieringermeerpolder als ik daar op jacht 
ben, maken mijn hoofd leeg. En bieden als vanzelf ruimte 
voor een free-flow aan ideeën en inspiratie. Bij de Nenets 
kwam dat samen. Ik kon mij verdiepen in hun cultuur en 

‘D
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‘een enorme sliert 
aan rendieren  
die het ijs opgaat,  
en daarachter 
de sledes van de 
Nenets”
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‘Het leek af en 
toe alsof ik in een 
droom zat.  
De vergezichten 
hielden maar niet 
op
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manier van leven en genoot van de rust en grootsheid van 
de natuur. Het leek af en toe alsof ik in een droom zat.  
De vergezichten hielden maar niet op. Eindeloze hemel-
partijen en sneeuwvlakten zover ik kon zien.’ 

GELIEFD IN DUITSLAND
De trektocht van de Nenets over de toendra en taiga van 
het schiereiland Yamal wordt bepaald door eeuwenoude 
migratieroutes. Iedere familie of Nenets-clan heeft  
zijn eigen vaste route. Rendieren zoeken op die tocht 
continu naar korstmossen. Al krabbend toveren zij die uit 
de bevroren sneeuw tevoorschijn. De Russische overheid 
is eigenaar van de rendieren, de Nenets hebben zelf maar 
een klein aantal in bezit. De overheid betaalt de Nenets 
om ze te hoeden. Sinds het stalinistische tijdperk (jaren 
dertig vorige eeuw) zijn de Nenets ingedeeld in brigades, 
veelal bestaand uit familiegroepen. Isabelle: ‘De brigade 
waarmee ik optrok, bestaat uit zes families. Met elkaar 
houden zij maar liefst 3700 rendieren. Als de rendieren 
groot genoeg zijn, gaan ze naar de slacht. Het magere 
rendiervlees is vooral in Duitsland erg populair.’
Het rendierenvolk, meer verwant aan de Inuit dan aan 
de gemiddelde Rus, verblijft in de winter op het zuidelijk 
deel van het schiereiland en trekt, als de dagen lengen, 

naar het noorden. ‘Toen ik me bij hen aansloot, hadden 
ze nog 500 kilometer voor de boeg richting het noorden. 
Bijna om de dag trekken ze verder, afhankelijk van hoe 
het weer zich houdt. Iedere keer opnieuw tenten op-
slaan om de boel een dag later weer af te breken en in te 
pakken. Soms trekken ze meerdere dagen achter elkaar 
door. Indrukwekkend was de tweedaagse tocht over de 
bevroren Golf van Ob. Het was zaak zo snel mogelijk aan 
de overkant te komen: er is op het bevroren water niks te 
eten voor de rendieren. Stel je het beeld eens voor toen 
wij de taiga achter ons lieten: een enorme sliert aan ren-
dieren die het ijs opgaat, en daarachter de sledes van de 
Nenets met daarop hun hele hebben en houden.’

BEVROREN VIS EN KOEKJES
Het nomadenvolk is meer dan behendig in het in- en 
uitpakken en opzetten van de handgestikte chums van 
rendierhuid. ‘Het grappige is dat alles omgekeerd ge-
beurt: eerst wordt het huishouden opgezet, daarna volgen 
pas de tentstokken en het tentdoek. In de tent zelf is het 
een knusse bedoening, we sliepen er met z’n achten op 
een rijtje, met vijf honden erbij. Het interieur wordt be-
paald door een kachel, stapeltjes brandhout en een klein 
tafeltje om aan te eten. Dat eten is niet echt afwisselend. 
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Veel bevroren vis. Die fileerden we om het vervolgens te 
nuttigen met een klein beetje zout of ketchup. De vissen 
worden in het najaar in grote hoeveelheden gevangen. In 
de koude buitenlucht bevriezen de vissen in no-time, waar-
na ze als “diepvries-vis” meegaan op een van de sledes, de 
voorraadkast. Daarnaast gaat er een overvloed aan koekjes 
en snoepjes mee. Met temperaturen schommelend rond 
de 25 graden onder nul en een straffe wind, moet je ervoor 
zorgen dat je genoeg snelle suikers binnenkrijgt. Daarom 
wordt wel vijf keer per dag gegeten. Tijdens de trektochten 
wordt er vaak gestopt, niet alleen om de rendieren te laten 

rusten maar ook om zelf weer even warm te worden,  
met wat thee.’

YAMDENAWAH OW 
Het avondleven speelt zich voornamelijk af in de tent.  
‘Die van het eigen gezin, maar ze gaan ook veel bij elkaar 
op bezoek. Soort van chum-hopping. Ze kletsen ontzettend 
graag. Over alles. En ja, daar wordt in het donker ook een 
stevig glaasje bij gedronken. De puppy’s krijgen  
’s avonds training in de tent – bij ons brachten de honden 
het brandhout naar de kachel. En ’s ochtends om vijf uur is 
het weer: ‘Yamdenawah ow’. Ofwel: we breken de boel af. 
Het mooie is dat de Nenets nooit haast hebben. Alles gaat 
in een vertrouwd tempo. Voordat je ’s ochtends thee hebt, 
ben je drie kwartier verder: eerst aanmaakhoutjes zoeken 
om de kachel aan te maken, bevroren sneeuw hakken voor 
het theewater en vervolgens het water aan de kook krijgen. 
En het eigen lichaamsonderhoud? Een wc is er niet. Maar 
de privacy wordt sterk gerespecteerd. Jezelf wassen doe 
je met wat sneeuw: lijf en leden wat schoonboenen. Dat is 
het. Koud inderdaad. Maar alles went.’

 Tijdens de trektochten 
wordt er vaak gestopt, niet 
alleen om de rendieren te 
laten rusten maar ook om 

zelf weer even warm te 
worden
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Isabelle Kettner
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ZWETEND WAKKER
Als alles en iedereen tegen de middag bepakt en bezakt is 
voor een volgende trektocht – de sledes worden met mili-
taire precisie ingepakt en alles heeft zijn eigen vaste plek 
– wordt met een lasso een aantal rendieren gevangen. De 
half-wilde dieren fungeren die dag als sledetrekkers. ‘Soms 
vielen ze na urenlang rennen uitgeput naast de sledes neer. 
Er wordt dan geprobeerd om ze weer overeind te krijgen. 
Als dat niet lukt, snijden ze de touwen los en blijft het dier 
achter, in de hoop dat het zich tegen de avond weer bij de 
rest van de kudde voegt.’ 
De Nenets worden gemiddeld niet ouder dan 50 jaar.  
Dat heeft meerdere oorzaken volgens Isabelle. ‘Het eten 
is eenzijdig en is niet rijk aan vitaminen. Ook alcoho lisme 
speelt de Nenets parten. Bovenal is het een keihard bestaan. 
Desondanks heb ik zelden zulke lieve mensen ontmoet.  
Ze zijn betrokken bij elkaar, en passanten zoals ik. De eerste 
nacht – ik lag in een diepe slaap in die gloednieuwe warme 
slaapzak - dekte Anna mij toe met extra rendiervellen.  
Zij geloofde niet dat die slaapzak de kou kon tegenhouden. 
Zwetend werd ik wakker onder die rendiervellen. Maar ik 
bedoel maar… als dertiger toegedekt worden door zo’n lieve 
vrouw: de Nenets zijn het zout der aarde.’ 

‘Op de eerste dag na mijn twee weken durende avontuur, 
vond ik mezelf terug in een “fout” Russisch hotel.  
De thermostaat op 35 graden en de ramen potdicht. Blij  
met een douche, maar voor de rest voelde dit als onbeschrij-
felijk ellendig. Opgesloten. Weer een dag later stond ik in 
Amsterdam in de rij bij de Albert Heijn met een in plastic 
verpakte komkommer in mijn hand. Welkom terug in  
Nederland. Dat was wel een vervreemdende ervaring.  
Ik miste de uitgestrekte witte vlaken en de ijskoude wind  
die mijn wangen tartten.’ ¶

IEDEREEN KAN HET

Op reis naar de meest afgelegen 

oorden op de meest onherbergzame 

locaties. Alleen weggelegd voor extre-

me avonturiers? Niets is minder waar 

volgens Isabelle Kettner: ‘Iedereen 

kan het. Je moet het alleen heel graag 

willen. Ik bereid me ontzettend goed 

voor. Door me in te lezen, National 

Geographic-programma’s te kijken 

en veel te googelen. En ik zorg ervoor 

dat ik lichamelijk in topconditie ben. 

Twee maanden voor vertrek start het 

gezonde leven en de bezoekjes aan 

de sportschool.’ Financieel is het ook 

goed te doen volgens Isabelle. ‘Het 

is niet duurder dan een zonvakantie 

in Zuidoost-Azië. Ik boek mijn reizen 

meestal bij reisbureau Via Via. Een 

passende reisverzekering vind ik bij 

Global Rescue.’

MA TU TA 

Even met het thuisfront bellen of 

een appje sturen vanaf de Russische 

toendra is vrijwel kansloos. Isabelle 

Kettner: ‘De jongeren hebben smart-

phones, maar eenmaal onderweg 

kunnen ze er weinig mee. Geen bereik. 

De eerste avond stond er in een van de 

tenten een kleine tv. Ze keken naar een 

film waarin Arnold Schwarzenegger 

de bekende uitspraak I’ll be back, doet. 

Er was meer storing dan beeld. Toen 

ik even naar buiten ging om naar de 

sterren te kijken, struikelde ik op de 

terugweg over de slede waarop de  

satellietschotel was vastgemaakt. 

“Shit”, dacht ik. Verknal ik het ook nog 

eens voor hen. Maar ze waren ontzet-

tend blij met mijn struikelpartij omdat 

ze nu eindelijk wel goed beeld hadden. 

De rest van de reis werd ik door de 

Nenets aangesproken met “Ma tu ta”, 

wat I’ll be back betekent in hun taal.’

NENETS-JEUGD

Kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 

16 jaar leven niet als rendiernoma-

den, maar gaan naar een kostschool. 

Kettner: ‘Best vreemd om te ervaren: 

jongens hebben een bevoorrechte 

positie ten opzichte van meisjes.  

Ze krijgen meer eten en scheppen 

als eersten op. En worden gewoon 

wat meer vertroeteld. Waarschijnlijk 

vanuit de gedachte dat de jongens het 

hardste nodig zijn om te overleven in 

deze extreme omstandigheden. Ook 

opmerkelijk is dat het erfrecht bij het 

jongste kind uit het gezin ligt. Deze erft 

alles. Zo hebben de ouders meer kans 

dat zij “langer” verzorgd worden.’

BABYMAMMOET 

Naast de verkoop van rendieren, 

verdienen de Nenets wat geld bij 

met het snijden van beeldjes uit de 
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NENETS
Volgens een Russische volkstelling uit 2010 wonen 
er 44.640 Nenets in het noorden van Rusland.  
Ongeveer 22.000 van hen spreken nog hun  
oorspronkelijke taal, het Nenets. Maar de jongeren 
spreken steeds vaker alleen nog Russisch.  
De Nenets worden gerekend tot de Samojeedse 
volkeren (sprekers van Samojeedse talen),  
waartoe ook de Enetsen, Selkoepen en Ngana-
sanen behoren. De Nenets wonen in de pool-
gebieden van Noord-Oost Europa en Noord-West 
Siberië. Een aantal Nenets woont ook op de 
eilanden Kolgoejev en Nova Zembla. Voor het 
hoeden van de rendieren en voor het trekken van 
de sleden, ontwikkelden de Nenets een speciaal 
soort hondenras die later bekend werd als de 
Samojeed. Russen gebruikten dit hondenras voor 
poolexpedities, omdat ze zijn aangepast aan het 
arctische klimaat.

YAMAL 
Yamal is een schiereiland in het autonome Russi-
sche district Yamalië, gelegen in het noordwesten 
van Siberië. Het heeft een oppervlakte van 120.000 
km² (drie keer Nederland). Yamal komt uit het 
Nenets en betekent ‘het einde van de wereld’. Het 
schiereiland bestaat hoofdzakelijk uit permafrost. 
De temperatuur varieert van -22 tot -26 graden 
in januari tot 4 tot 10 graden in juli. De jaarlijkse 
neerslag van 240 tot 250 millimeter per jaar is 
typerend voor een toendra steppe. Het gebied is 
belangrijk voor grote populaties trekvogels. 
De stad Yar-Sale is het bestuurlijk centrum van 
Yamal. Er zijn enkele duizenden rendierherders 
(Nenets en Chanten) en rond de 500.000 rendie-
ren. Hun nomadenbestaan staat onder steeds 
grotere druk door overbegrazing en de concurren-
tie van de gasindustrie.

YAMAL

Karazee

Yar-Sale

Yamalië

afgeworpen geweistangen van de ren-

dieren. Ook komen er toeristen voor 

de mammoetbotten en hun ivoren 

slagtanden. De opwarming van de 

aarde legt skeletten bloot die voorheen 

in de permafrost (continu bevroren 

ondergrond) lagen. Kettner: ‘De in 

2007 opgegraven babymammoet die 

compleet intact was, en wereldnieuws 

werd, is gevonden door de Nenets 

met wie ik optrok. Het bevroren beest 

heeft eerst een paar dagen tentoonge-

steld gestaan in een lokaal winkeltje. 

Daarna besefte men dat dit toch wel 

bijzonder was en werd de media 

ingeschakeld.’ 

AUGUSTUS, TWEE WEKEN MUSKIETEN

Wat de beste tijd van het jaar is om 

op te trekken met de Nenets is lastig 

te zeggen, vindt Isabelle Kettner. ‘De 

lange lichte zomernachten wil ik ook 

eens meemaken. Alleen raadde Anna – 

mijn Nenets-moeder – mij aan om niet 

in augustus te komen. Dan hebben 

zij twee weken lang ontzettend veel 

last van muskieten. Maar de donkere 

winternachten met noorderlicht zijn 

ook fantastisch.’

VOOROUDERVERERING

Overleden familieleden ‘reizen mee’ 

met de Nenets. In de vorm van een 

popje welteverstaan. Elke generatie 

Nenets-jongeren maakt een jas voor 

de pop. ‘Die poppetjes hebben een 

speciale plek op een van de sledes en 

worden met respect bejegend.  

Er zitten oude poppetjes tussen met 

heel veel jasjes aan.’

RENDIERFESTIVAL

Waar de Nenets ieder voorjaar naar 

uit kijken is het rendierfestival in de 

plaats Yar Sale. Nenets uit verschil-

lende uithoeken komen bijeen. Om te 

vergaderen, elkaar te ontmoeten (voor 

jongeren is het een huwelijksmarkt), 

maar ook voor sport en spel zoals 

lassowerpen en worstelen. ‘Meest 

populair zijn de rendierraces, waarmee 

je een sneeuwscooter kunt winnen.  

De stoere Sergeji, die in een van de  

vijf chums woont waarmee ik optrok, 

was afgelopen voorjaar de gelukkige. 

Echt beretrots was hij op zijn prestatie. 

En wij ook!’

JACHT

Voor de jacht is het gebied waar de 

Nenets verblijven niet echt geschikt 

volgens Isabelle. ‘Er zijn gewoon geen 

beesten om te bejagen. Ik denk dat 

ik tijdens mijn verblijf een keer een 

auerhaan heb gezien. Meer niet. Wel 

wordt er in het najaar fanatiek gevist 

door de Nenets: gat in het ijs, lijntje 

uit, en vangen maar.’
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