
24-3-2014  | 1  

Sprookjes en Liederen van Inuit en Saami 
 

› college 20 maart 2014 in de reeks De geheimen van mondelinge 
overleveringen in het Noorden en Oosten van Europa  

› door Janke Klok 
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http://images.moviepostershop.com/qivitoq-movie-poster-1956-1020494772.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZiBEx6yenn4RBM&tbnid=pAP0j0dv5_fxFM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.goodreads.com%2Fbook%2Fshow%2F4961039-sprookjes-vertellingen-en-sagen-uit-lapland&ei=PuIpU8mzD4rK0QXC8YC4Bw&psig=AFQjCNFKWrZFsQv5TTqWrYW6WsjELk0V4w&ust=1395340215320751
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Ooit werd deze trom door de Inuit op 

Groenland gebruikt om geschillen op te 

lossen. Was er een conflict tussen twee 

personen, dan daagden ze elkaar uit 

voor een zangduel. Daarbij probeerden 

ze elkaar te overtroeven met vooraf 

ingestudeerde liederen onder 

begeleiding van trommelmuziek. Doel 

van zo’n trommelstrijd was het 

belachelijk maken van de tegenstander. 

Het publiek bepaalde wie de winnaar 

van de tweestrijd was.  
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Saami en Inuit: inheemse volkeren of  Indigenous Peoples 

  

Definitie: Verenigde Naties 

Inheemse volkeren bestaan uit de nakomelingen van de volkeren die het huidige territorium van een land 

volledig of gedeeltelijk bewoonden in de tijd dat personen van een andere cultuur of etnische oorsprong 

daar arriveerden, hen overwonnen door verovering, bevolking of op een andere manier, hen tot een niet-

dominante of koloniale positie brachten; die tegenwoordig meer in overeenstemming met hun eigen sociale, 

economische en culturele gebruiken en tradities leven dan met de instituties van het land waar ze nu deel 

van uitmaken, in een staatsstructuur waarin overwegend nationale, sociale en culturele eigenschappen van 

andere bevolkingssegmenten domineren. 

Zie voor meer info: http://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples#Legal_definitions 

En voor hun rechten: http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_on_the_Rights_of_Indigenous_Peoples 

 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples#Legal_definitions
http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_on_the_Rights_of_Indigenous_Peoples
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Anders gezegd: 

De meeste definities van inheemse volkeren gaan uit van een lange culturele continuïteit van inheemse volkeren in 

het gebied dat zij bewonen; de tradities, gebruiken, taal, etc. gaat aanwijsbaar lange tijd terug en is al die tijd 

herkenbaar als het volk in kwestie eigen. Inheemse volkeren waren al woonachtig in hun leefgebied in de tijd dat 

het gekoloniseerd werd door een vreemde mogendheid of dat omliggende of dominante groepen een natiestaat 

vormden. Verder is van belang dat inheemse volkeren een identificeerbare cultuur hebben; dat zij op een of andere 

manier te onderscheiden zijn van hun buurvolkeren.  Door de ogen van anderen en/of van zichzelf. 

In onder andere Canada wordt ook wel gesproken van "First People" oftewel "Eerste Mensen". 
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Nuuk  (= landtong), in 

het Deens Godthåb, 

hoofdstad van Groenland 

http://wikikids.nl/images/7/72/Flag_of_Greenland.png
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Met 2.175.600 km² is Groenland het aller grootste eiland ter wereld. Ter 

vergelijking Groenland is ongeveer 52x groter dan Nederland of 71x groter 

dan België. Groenland is een autonoom land binnen het koninkrijk 

Denemarken. Net als de Canadese eilanden bevind ook Groenland zich in de 

IJszee. Op het gigantische stuk land wonen slechts 58.000 mensen, en hiermee 

is het tegelijk het dunst bevolkte land ter wereld. Groenland is voor vele 

mensen onbekend gebied. Dit komt vooral door het feit dat het land voor een 

groot deel onbewoonbaar is. 

 

De afstand tot Canada bedraagt ter hoogte van het Robeson Kanaal slechts 26 

km. Een kolossaal grote ijskap bedekt 85% van het eiland. De randen en 

eilanden voor de kust zijn niet bedekt. De ijskap heeft een grote invloed op het 

leven van de Groenlanders. 

 

Groenland dankt zijn naam aan de Noorse Viking 'Erik de Rode‘. Hij werd 

verbannen vanuit IJsland in 982 voor drie jaar wegens moord op zijn buurman. 

De 3 jaar van zijn verbanning bracht hij door met het verkennen van de 

Groenlandse kustlijn. In 985 ging hij opnieuw naar Groenland en stichtte er 2 

koloniën. Toen Erik de Rode op Groenland landde, was het zuidelijke deel van 

het eiland, dankzij een warmer klimaat, bedekt met groene grasvlakten. 

 

Qivitoq.Ver

halen uit 

Groenland, 

1998, 2009 
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Uummannaq ligt aan een hartvormige berg 

http://c2.plzcdn.com/ZillaIMG/48e2bdf5139ad08c9a8590a0e6ee480b.jpg
http://www.norske.nl/hurtigruten/groenland/uummannaq-800.jpg
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Vanaf wanneer? 

 
Nunavut, het gebied van de Inuit in Canada, wordt al sinds ca. 4000 jaar bewoond. De eerste bewoners waren 

Paleo-Eskimo's afkomstig uit Alaska. Deze mensen woonden het gehele jaar in tenten van huiden en leefden 

van jacht en visvangst. Gereedschap werd gemaakt van botten, geweien, ivoor, huiden en steen. 

 

Ca. 2700 jaar geleden veranderde het klimaat drastisch. Extreme kou dwong de bewoners tot grote 

aanpassingen in hun leefwijze. Nieuwe gereedschappen en jachttechnieken werden gebruikt, de kajak deed zijn 

intrede en men ging in stenen hutten wonen. Deze periode wordt aangeduid met Dorsetcultuur. 

 

Ca. 1000 jaar geleden veranderde het klimaat, wederom. Deze keer werd het warmer. Opnieuw emigreerden 

volkeren vanuit Alaska. Het waren jagers die het vooral op de Groenlandse walvis voorzien hadden. Zij 

brachten sleden, sledehonden en grote, met huiden overdekte boten mee. Deze immigranten worden aangeduid 

als Neo-eskimo's en hun cultuur als Thulecultuur. 

 

Kust Inuit en binnenlandse Inuit: de Kariboe Inuit in Noord-Amerika 
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Hoewel Groenland geografisch en geologisch bij Noord Amerika hoort wordt het 

politiek en cultureel geassocieerd met Europa, voornamelijk vanwege zijn 

historische band met Noorwegen en Denemarken. De Noren vestigden zich 

omstreeks de 10e eeuw op het onbewoonde zuidelijke deel van Groenland en in de 

13e eeuw kwamen de Inuit vanuit Canada aan. Omstreeks 15e eeuw werden de 

Noorse kolonies verlaten, waarschijnlijk omwille van veranderende 

klimaatomstandigheden. Pas in begin van de 18e eeuw werden de contacten tussen 

Groenland en het Europese continent opnieuw gevestigd. Het eiland werd in deze 

periode gekoloniseerd door Denemarken.                       

      Over de Deense kolonisatie                   

 

 

                                                                  

 

 

 

     

 

 

              

 

         

                                                In 2009 kreeg Groenland een volledig zelfbestuur. 

 

Vroege sporen 

van Nederlandse 

contacten: 

Groenlandsch 

Liturgie en 

Gezangboek, 

Utrecht, 1759 van 

Johannes Beck 

(1706-1777), was 

een Hernhutter 

uit Oostenrijk die 

als zendeling 

actief was in 

Groenland  

 

2012 

David Weege, Amsterdam 

1787 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WOZlzlPFC39kkM&tbnid=QXIox3kt033C5M:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dbnl.org%2Ftekst%2Fmooy009omst01_01%2F&ei=ZIQpU6CDAarO0AXdgIGwBA&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNFHDRxsMO0LdhRD7Y_C7xj-XynLjQ&ust=1395314540323539
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De gebieden waar de Inuit 

leven. 

Behalve op Groenland ook in 

Alaska en in Nunavut, het 

jongste en tevens grootste 

territorium van Canada. 

Op 1 april 1999 werd Nunavut 

afgesplitst van de Northwest 

Territories. Nunavut is het 

woongebied van de grootste 

groep Canadese eskimo’s ( 

inuit). In hun taal (het 

Inuktitut ) betekent Nunavut 

Ons land. 
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http://thornews.files.wordpress.com/2012/08/sameland.gif


24-3-2014  | 12 

The Sami people, also spelled Sámi or Saami, are the 

indigenous people inhabiting the Arctic area of Sápmi, which 

today encompasses parts of far northern Sweden, Norway, 

Finland, the Kola Peninsula of Russia, and the border area 

between south and middle Sweden and Norway. The Sámi are 

the only indigenous people of Scandinavia recognized under 

the international conventions of Indigenous peoples, and 

hence the northernmost indigenous people of Europe. Sami 

ancestral lands span an area of approximately 388,350 km2 

(150,000 sq. mi.), which is approximately the size of Sweden, 

in the Nordic countries. Their traditional languages are the 

Sami languages and are classified as a branch of the Uralic 

language family [Oeraalse taalfamilie].  

 

 

Sápmi 133,400 

Norway 
60,000–

100,000 

Sweden 14,600 

Finland 9,350 

Russia 1,991 

http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1pmi_(area)
http://en.wikipedia.org/wiki/Norway
http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
http://en.wikipedia.org/wiki/Finland
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8MbQWOhMkqNbcM&tbnid=meFxlV7e0eNmSM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.qxl.no%2Fpris%2Fboeker-magasiner%2Fmagasiner%2Fjulehefter%2Fjulehefter-samenes-venn-juleboken-1940-polmak-sameland%2Fv%2Fan802036652%2F&ei=7gsqU43gCeag0QX4t4DoAg&psig=AFQjCNGhrEvZ7gjoqjN6gt3T3Nra5YOZUg&ust=1395350769016655
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Vanaf wanneer? 
 

Since prehistoric times, long before the concept of national borders existed, the 

Sami people of Arctic Europe lived and worked in an area that stretches over 

the regions now known as Norway, Sweden, Finland and the Russian Kola 

Peninsula. They have inhabited the northern arctic and sub-arctic regions of 

Fenno-Scandinavia and Russia for at least 5000 years.  

 

The Sami are counted among the Arctic peoples and are members of 

circumpolar groups such as the Arctic Council Indigenous Peoples’ Secretariat. 

 

See: http://www.youtube.com/watch?v=myVHFeyWWM0 

 

The movie cut, including an early interview with Nils-Aslak Valkeapää, is 

from "Linnutee tuuled" ("The Winds of the Milky Way"), 1977, by Lennart 

Meri (Estonian writer, film director, and statesman, President of Estonia from 

1992 to 2001). The movie is describing the kinship, linguistic and cultural 

relationships of the Finno-Ugric peoples)  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=myVHFeyWWM0
http://www.youtube.com/watch?v=myVHFeyWWM0
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Sven-Roald Nystø, Aili Keskitalo and Ole Henrik 

Magga, the three first presidents of the Norwegian 

Sami Parliament 

The Sami Parliament of Norway 

(Norwegian: Sametinget, Northern 

Sami: Sámediggi, Lule Sami: 

Sámedigge, Southern Sami: 

Saemiedigkie) is the representative body 

for people of Sami heritage in Norway. 

It acts as an institution of cultural 

autonomy for the indigenous Sami 

people. 

The Parliament was opened on 9 

October 1989. The seat is in Kárášjohka 

(Karasjok). It currently has 39 

representatives, who are elected every 

four years by direct vote from 7 

constituencies. The last election was in 

2009. Unlike in Finland, the 7 

constituencies cover all of Norway. The 

current president is Egil Olli who 

represents the Labour Party. 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/3NorwSamiPresidents.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Sven-Roald_Nyst%C3%B8
http://en.wikipedia.org/wiki/Sven-Roald_Nyst%C3%B8
http://en.wikipedia.org/wiki/Sven-Roald_Nyst%C3%B8
http://en.wikipedia.org/wiki/Aili_Keskitalo
http://en.wikipedia.org/wiki/Ole_Henrik_Magga
http://en.wikipedia.org/wiki/Ole_Henrik_Magga
http://en.wikipedia.org/wiki/Norway
http://en.wikipedia.org/wiki/Sami_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Sami_Parliament_of_Norway
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Among the fundamental aims of the Council of Europe today are the protection and promotion of 

the wealth and diversity of Europe’s cultural heritage. Regional or minority languages are very 

much part of this heritage. Since 1992, Council of Europe’s Member States have been able to 

confirm their commitment to the protection of this heritage by ratifying the European Charter for 

Regional or Minority Languages. 

 

Covering 84 languages, used by 206 minorities, including the Sami languages, but not Kalaallisut 

(the Inuit languages) 

 

See for more information: http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/default_EN.asp?  
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De talen:  

 

 Het 'Groendlands' of 'Kalaallisut' is in Groenland de nationale taal. 

Deze taal wordt gesproken door de oorspronkelijk bewoners van 

Groenland zoals de Inuit. 

De gemeenschappelijke stamtaal van de Inuit uit Groenland, Canada 

en Alaska vormt het Inukitut. De Groenlandse variant heeft veel 

Deense leenwoorden en heeft nog steeds geen officiële spelling zodat 

bijvoorbeeld de schrijfwijze van plaatsnamen kan verschillen 

 

Om te luisteren: http://www.youtube.com/watch?v=vUDaqFXy-Dc 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vUDaqFXy-Dc
http://www.youtube.com/watch?v=vUDaqFXy-Dc
http://www.youtube.com/watch?v=vUDaqFXy-Dc
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De talen:  
 

Het Samisch behoort tot de Finoegrische talen. Om politiek-culturele redenen wordt het 

vaak als één taal behandeld, maar taalkundig gezien gaat het om verschillende talen of 

taalvarianten die niet allemaal onderling verstaanbaar zijn. Er zijn 11 varianten van het 

Samisch; zes daarvan zijn levende talen met een eigen schrift: 

Noord-Samisch (ca. 15.000 sprekers) 

Lule-Samisch (ca. 1.500) 

Zuid-Samisch (ca. 500) 

Inari-Samisch (ca. 500) 

Skolt-Samisch (ca. 400) 

Kildin-Samisch (ca. 650) 

Drie andere talen (Ter-Samisch, Ume-Samisch en Pite-Samisch) worden nog door een zeer 

kleine groep (waarschijnlijk minder dan 20 mensen) gesproken. De twee laatste talen 

(Akkala-Samisch en Kemi-Samisch) zijn uitgestorven 

 

Om te luisteren: Joik of the wind: http://www.youtube.com/watch?v=aPqKAuzo0tk 

 
Joik:  de traditionele muziek van de Saami en een van de oudste muziekvormen in Europa. 

Joik maakt deel uit van een zeer oude religieuze traditie; lange tijd verboden door clerici. 

Een joik gaat over de essentie van hetgeen of degene die bezongen wordt. Je zingt echter nooit een joik 

óver iemand, maar je zingt iemand altijd zijn joik toe. Een joik gaat niet over, een joik is.  Het heeft geen 

begin en geen eind. Zoals de wind. 

 

 

 
 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Finoegrische_talen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Samisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Samisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Samisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lule-Samisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lule-Samisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lule-Samisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Samisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Samisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Samisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Inari-Samisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Inari-Samisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Inari-Samisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Skolt-Samisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Skolt-Samisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Skolt-Samisch
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kildin-Samisch&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kildin-Samisch&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kildin-Samisch&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ter-Samisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ter-Samisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ter-Samisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ume-Samisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ume-Samisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ume-Samisch
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pite-Samisch&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pite-Samisch&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pite-Samisch&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Akkala-Samisch&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Akkala-Samisch&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Akkala-Samisch&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kemi-Samisch&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kemi-Samisch&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kemi-Samisch&action=edit&redlink=1
http://www.youtube.com/watch?v=aPqKAuzo0tk
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20 maart - Wereldverteldag  

 

Ieder jaar op 20 maart is het World Storytelling Day en vieren vertellers uit de hele 

wereld de kunst van het mondeling overdragen van verhalen. 

Thema: Monsters en Draken 

Op 20 maart zijn verhalenvertellers in de hele wereld verbonden door één centraal 

thema. Voor 2014 is dit Monsters and Dragons / Monsters en Draken. 

 

 

Elly IJssennagger: Het ontstaan van de winden                                        
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De Inuit volksverhalen en liederen: verzameld door o.a. 

- De Denen Hans en Paul Egede (zendelingen in de 18e eeuw) 

-Hinrich Rink (1819-1893), Deense inspecteur voor Groenland, grondlegger Eskimologie 

-Knud Rasmussen (1879-1933), vooraanstaand kenner van Eskimoliteratuur en –folklore 

- Duitse Amerikaan Franz Boas (1858-1942), actief in Noord-Amerika 

 

-Russische onderzoeker Vladimir (later Waldemar) Bogoras (1865-1936), ethnographer 

and writer. Especially known for his studies of the Chukchi people in Siberia. Participated 

in the Jesup North Pacific Expedition (1897–1902), a major anthropological expedition 

to Siberia, Alaska, and the north west coast of Canada. The purpose of the expedition was 

to investigate the relationships between the peoples at each side of the Bering Strait. 

 

-  begin 20e eeuw: Gustav Holm, F. Nansen en William Thalbitzer 

 

        

          In Nederland:  

 



24-3-2014  | 21 

De Samische volksverhalen: vroege verzamelaars o.a.:  

-Noorse Knud Leem en Zweedse Pehr Högström (predikanten in de 18e eeuw) 

-Zweedse Johan Turi: Vertellingen over de Samen 

-Zweedse geestelijken Lars Levi Læstadius en Petrus Læstadius (19e eeuw) 

-Noorse folklorist Jens Adreas Friis: Lappiske Eventyr og Folkesagn (1871) 

-Noren J. Qvigstad en G. Sandberg: Lappiske eventyr og folkesagn (1887) 

 

 

In Nederland: 

-Nancy en Frederik de Graaf: in 1977: 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZiBEx6yenn4RBM&tbnid=pAP0j0dv5_fxFM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.goodreads.com%2Fbook%2Fshow%2F4961039-sprookjes-vertellingen-en-sagen-uit-lapland&ei=PuIpU8mzD4rK0QXC8YC4Bw&psig=AFQjCNFKWrZFsQv5TTqWrYW6WsjELk0V4w&ust=1395340215320751
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Thema’s in de 

Groenlandse en 

Samische 

volksliteratuur 

Umiak 

klapmuts 

tovertrommel 

Tsjude en gids 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pO7zExjYeMM25M&tbnid=vZXgLLsi5-kAcM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.droomplekken.nl%2Feuropa%2Fdenemarken%2Fgroenland%2Fdoen%2Fmen-je-sledehonden.html&ei=q4MpU82BI6fP0QXb34DgCA&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNFHDRxsMO0LdhRD7Y_C7xj-XynLjQ&ust=1395314540323539
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pO7zExjYeMM25M&tbnid=vZXgLLsi5-kAcM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.landenweb.net%2Fgroenland%2Fplanten%2F&ei=0IMpU_6YKqWa1AWPw4CIDQ&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNFHDRxsMO0LdhRD7Y_C7xj-XynLjQ&ust=1395314540323539
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pO7zExjYeMM25M&tbnid=vZXgLLsi5-kAcM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wwf.be%2Ffr%2Fmultimedia%2Fgaleries-photos%2Farctique%2F127_252&ei=4YMpU52gKYX80QXm7IDgCw&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNFHDRxsMO0LdhRD7Y_C7xj-XynLjQ&ust=1395314540323539
http://www.galdu.org/web/index.php?sladja=43&giella1=nor
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De volksverhalen van de Inuit:                                   
-Vroege verzamelaars richtten zich op Groenland 

- Sjamanen (angekok, mv angekoet) zijn belangrijk, mogelijkheid om contact met geesten te hebben, 

amuletten (toepilak) boden bescherming tegen boze geesten en vijanden 

- ziel is onsterfelijk en leeft voort na de dood (in de hemel van de robbevangers onder de zee of boven de 

wolken); Nivigka, de moeder aller zeedieren, is een machtig wezen 

-Ander machtig wezen is de maanman, representeert het mannelijk element, reist per slee, kan 

onvruchtbare vrouw kind schenken, als zijn licht op een meisje valt, wordt ze vruchtbaar (menstruatie) 

- Inuit heeft geen oppergod, de boze geest Tornarssoek werd door vroege zendelingen lange tijd deze rol 

toegeschreven, maar staat op gelijke voet met andere geesten    

-  de volksverhalen werden beschouwd als bronnen van geschiedenis, voorbeeld: strijd tussen Inuit en 

Noormannen in de vijftiende eeuw 

- kajak (voor vangst) en oemiak (voor transport, ook vrouwenboot genoemd) en hondeslee belangrijk voor 

bestaan 

- mens en dier als liefdespartners terugkerend thema, vaak mandier + mensvrouw: bijvoorbeeld het 

verhaal over meisje dat met hond moet trouwen. De hondwezens (erqiliken), die uit hun vereniging 

voortkomen, leiden tot het ontstaan van het Inuit-volk en de kavdloenaken (de witte mensen).  

- seksualiteit heeft in de samenleving van de Inuit een functionele plek. Vroege zendelingen wisten niet 

goed hoe dat te hanteren 

-Olrik’s epische wetten wel van toepassing, maar vertelstructuur kenmerkt zich door fantasie en lyrische 

ontplooiing, verhalen konden dagen duren 
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Lezing van selectie van Inuit teksten: 

 

-Eskimolied over klapmuts 

- De vreemde Umiak 

- Plukken van Bessen 

- Bezwering van eerste kajak 

- ontmoeting van angakok met vrouw in de hemel 

- lokken van Walrus 

- Toen de aarde ontstond, de mensen en de honden 

- De eerste mensen 

-De walvis en zijn vrouw 

-52, 75 en 76: verhalen om geschiedenis door te geven 
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In de volksverhalen van de Saami:    
 

-verhalen over nåiden (sjamanen) en hun tovertrommels (door slaan op trommel treedt geest uit lichaam 

en komt men in contact met de goden. Sjamanen kunnen zo ook toekomst voorspellen. 

-tovertrommel (sjamanentrommel, kåbda), ovaal, van rendierhuid, voorzien van tekens en bahangen met 

amuletten. Ook ‘bewaarder van geschiedenis’, als beer werd gedood, werd dit in de rand gekerfd.  

- Ballem, staura: klein t-vormig hamertje, werd gebruikt om toekomst te voorspellen op tovertrommel 

- Stallo- en Tsjuden-sagen spelen in het grimmige Lapland belangrijke rol. Tsjuden: mythische volksgroep 

uit het verleden, die de Samen aan wreedheden blootstellen; Stallo: boosaardige, demonische geest, in 

Rusland en Finland wordt Stallo door nåiden gebruikt als achtervolger en verdelger van hun vijanden; in 

Noorwegen en Zweden is hij een reusachtige, menselijke figuur (eter van mensenvlees, ook wel dom en 

goedgelovig, bezitter van veel zilver en vergezeld door hond. Nooit een Stallo op zijn verzoek met zijn 

eigen mes doden, dat mes zou zich tegen je keren 

- in Samische religie speelt de zon (Peive) een grote rol 

- in Samische sprookjes zien we onderaards volk (Kadnihah), die zich soms in lange rode kledij aan 

mensen vertonen, soms doen ze denken Saiwo-volk (het volk dat volgens een mythe in de bodemloze 

diepten van een meer zou leven; ze konden door offers gunstig worden gestemd en tot goede visvangst 

leiden), men kent een raw’gå (waterspook)  

- Gieddegæsg-galggo, welwillend, oude, wijze, vrouw, die oplossingen biedt is mythische figuur, heeft 

toverkracht, een van de drie bovennatuurlijke vrouwenfiguren in de Samische sprookjes 

-- Frederik de Graaf schrijft in 1955: “de Samische verhalen zijn wreed als de eerste sneeuwstormen, 

angstaanjagend als het geluid van de wolven en vreemd als de vlucht van de raven” (blz. 30,31) 
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Lezing van selectie van Samische teksten: 

 

-Hoe de wereld werd geschapen 

-Je mag niet spotten met het noorderlicht 

-Stallo’s bruid 

-De afgehouwen vingers (uit Russisch Sameland) 

 

Over joiken: 

http://www.youtube.com/watch?v=0JNrFlPRQdQ 

 

en een hedendaagse uitvoering: Mari Boine en Nils-

Aslak Valkiapää, NRK. 26.10.13  

 

http://www.youtube.com/watch?v=tfemcc4TK8s 

 

Spør vinden (vraag het de wind) 
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