
 



De Toendra Joekagieren, het oudste en oorspronkelijk 
grootste inheemse volk van noordoost Siberië, zijn nu één van 
de kleinste minderheidsvolkeren. Van de 700 Toendra 
Joekagieren spreken slechts 60 de taal nog. Ze wonen ver 
boven de poolcirkel op de toendra met ’s winters temperaturen 
tot onder de -50, ’s zomers soms tot boven de +30. Een klein 
deel van hen leidt een nomadenbestaan als rendierherder of 
jager, of leeft in nederzettinkjes op de toendra. De anderen 
wonen in het dorp Andrjoesjkino of zijn naar de stad 
getrokken. 
 
Aan de Universiteit van Amsterdam (ACLC) loopt van maart 
2009 tot maart 2014 het door NWO gefinancierde project 
Tundra Yukagir voor het beschrijven van de met uitsterven 
bedreigde gelijknamige taal, uitgevoerd door senior 
onderzoeker Cecilia Odé en promovendus Mark Schmalz. 
 
 
De fototentoonstelling geeft een impressie van het leven van 
de Toendra Joekagieren vanuit het perspectief van Anna 
Koerilova. Zij is nu tachtig en woont haar hele leven al op 
verschillende plaatsen op de toendra in nederzettinkjes aan 
een meertje. De foto’s zijn gemaakt door Cecilia Odé tijdens 
haar vele maanden veldwerk op de toendra. 
 
In 2012 is een documentaire over de Toendra Joekagieren en 
Cecilia’s project gemaakt door Edwin Trommelen (regie) en 
Paul Enkelaar (camera) die inmiddels twee internationale 
prijzen heeft gewonnen: Stemmen uit de toendra. De laatste 
der Joekagieren. 
 
Voor meer informatie zie Cecilia’s website: 
http://www.uva.nl/profiel/c.ode 
 
Voor informatie over de foto’s: c.ode@uva.nl 
 

The Tundra Yukagirs, the oldest and originally largest 
indigenous people of northeast Siberia, are now one of the 
smallest minority people. Of the 700 Tundra Yukagirs only 60 
still master their language. They live on the tundra far above 
the polar circle with temperatures in wintertime below -50C, in 
summertime sometimes above +30C. A small part of them lives 
a nomadic life as reindeer herders or hunters, or lives in small 
settlements on the tundra. The others live in the village of 
Andryushkino or they have moved to the city. 
 
 
From March 2009 till March 2014, at the University of 
Amsterdam (ACLC) the project Tundra Yukagir, financed by 
the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), is 
being carried out for the description of the nearly extinct 
language with the same name by senior researcher Cecilia Odé 
and PhD student Mark Schmalz. 
 
The photo exhibition gives an impression of the life of the 
Tundra Yukagirs from the perspective of Anna Kurilova. She is 
eighty years old now and has lived her whole life on different 
locations on the tundra in small settlements near a small lake. 
The photographs have been taken by Cecilia Odé during her 
many months of fieldwork on the tundra. 
 
In 2012 a documentary about the Tundra Yukagir and Cecilia’s 
project has been made by Edwin Trommelen (director) and 
Paul Enkelaar (operator) that has won two international 
awards: Voices from the tundra. The last of the Yukagirs. 
 
 
For more information see Cecilia’s website:  
http://www.uva.nl/profiel/c.ode 
 
For information about the photographs: c.ode@uva.nl 


