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171.145 & 294.162 Fragment Of A Missionary Travel Account Of 1865\fn{The first part (August 1-20) is in Sranan}
2. Letter of May 26, 1893 3. First Letter of May 28, 1893 4. Second Letter of May 28, 1893 5. Letter of
February 18, 1894 6. Letter of February 23, 1894 7. Letter of February 25, 1894\fn{by Johannes King aka Adiri
(c.1830-1898)} Paramaribo, Suriname (M) 18\fn{Most of this entry (and all six accompanying letters) are in the Sranan language,
which is still spoken by some half a million people in Surinam, and which Johannes King, Surinam’s first author, taught himself and began
writing in when he was about 32 years old; for his own mother tongue had no written form at this time. (The first entry is from an
anthology; happily the rest of the manuscript fell into my hands some years later during the proofreading stage of the Protocol.) }

Den 1. augustus wi komoto dape go more na hopo; wi go sribi na wan Boni-nengre kampoe. En di wi komoto
dape go moro na hopo, wi go doro te na na fosi soela, a nen Tapoedan. [En] dape na owroe posoe ben de. We, di
wi ben de na mi na soela, wi no ben kaba foe hari na soela srefi, nomo wan tranga bigi alen hopo na wi tapoe,
nailga wan tranga winti.
En na winti de wai so tranga, te pikin moro na boto foe wi no man waka moro srefi. We so wi pina-pina te wi
pasa na soela go moro hopo pikinso na hoposé. A ben de lati kaba; wi no ben kan feni wan boen presi foe tapoe.
Wi soekoe presi ofoe wan kampoe foe wi go sribi, ma wi no ben kan foe feni. We so wi go na mi boesi, wi
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alamala, wi feti hesi-hesi, koti tiki nanga wan toe pikin-pikin wiwiri, vi meki dri kampoe, pikin-pikin wan; wi
sribi dape.
<2 aug.> En débroko mamanten froekoe wi hopo, ma wi no go farawe. [En] wi go pikinso na hoposé na wan
élanti; wan enkri hoekoe langa nomo wi waka. Wi go doro na wan tra soela agen, [en] a nen Feti-tabiki. Na dape
wi feni féfi kampoe foe den Djoeka-nengre de; wi go tapoe dape toe neti.
<3 aug.> Wi sribi dape, [en] te débroko mamanten. Wi tan dape na heri dé te neti. Wi sribi dape agen. [Ma] na
presi na wan soela, a nen Feti-tabiki. Toe neti wi ben sribi dape [agen] na na kampoe dati. En di foe dri dé wi go
moro na 'hopo.
<4 aug.> Wi go doro farawe na boesi kampoe. Wi go sribi dape, ma na srefi dé wi ben si toe Djoeka-nengre;
den de na wan kampoe de wroko, en wi go taki nanga den. [En] den gi Noah wan pisi lala pakira [meti] di den ben
kin, fosi wi doro dape. En so na man si Noah, a taki: te oen go moro na hoposé, [oen sa si en] loekoe, na oen leti
hanoesé oen sa si wan bigi kriki. [Ma] oenoe moe go dape go trowe dran gi na kriki, fosi oen pasa. We, efi oen no
doe so, dan na kriki sa meki trobi nanga oenoe. En now mi Johannes King piki na heiden soema en mi taki: wi no
sa trowe dran en noti. En na heiden man taki: ja, na troe, bikasi oen de na kerki. We so na man tan tiri wanten. Ma
na dé dad wi no ben doro dape na kriki de, a nen Gran-kriki.
<5 aug.> En te débroko fosi, na satra sabaten, wi go doro dape na kriki de. Ma di wi no ben doro na na kriki
mofo ete, a ben libi toe oekoe langa ete, Wi si wan kampoe agen nanga dri man soema en dri oema, nanga fo
pikin. Wi haksi den hoepe na kriki de, disi den kari Gran-kriki. En den son wi; den taki: a de krosibé dia, toe
hoekoe langa nomo wi sa waka, joe doro dape. Ma te oen doro dape oen no moese kari na kriki nen na hen mofo.
En efi oen kari hen nen na hen mofo, na kriki sa meki trobi nanga oen. We di na man taki so, nomo wi alaniala
lafoe, bikasi no wan foe wi piki hen no wan wortoe moro. En di wi doro na na kriki mofo, wi kari na kriki nen:
Gran-kriki, na hen mofo, foe espresi, meki den féfi heiden soema, di ben go nanga wi, moese si fa didibri de kori
den heiden soema foe soso. En wi meki spotoe nanga na nen foe na kriki na hen mofo srefi. Ma wi no ben si noti
foe ogri, en noti kon foe dati. Wi go tapoe sribi leti abra foe na kriki, na wan élanti, dape fo soso owroe kampoe
de. En débroko ben de sonde mamanten. Mi hori kerki, mi begi en mi taki Masra Gado grantangi foe di a tjari wi
so farawe kaba nanga boen.
<6 aug.> En wi tan dape na heri dé te neti. Wi sribi dape agen.
<7 aug.> En débroko mamanten dan fosi wi komopo dape. Wi go moro na hopo, wi go sribi na wan boesi
kampoe agen.
<8 aug.> Débroko mamanten wi hopo, wi pari tranga te neti, wi go tapoe sribi na wan boesi kampoe agen.
<9 aug.> Wi go doro te na na soela, a nen Gakaba. Wan man ben koti gron dape, a nen Kwasigadoe. Wi sribi
nanga hen dape. En Kwasigadoe hori wi toemoesi boen na ala fasi. We, mamanten wi hopo na na soela, a de
krosibé foe na tra soela, a nen Manbari. Na dape wi go.
<10 aug.> Débroko mamanten, dape ben de fodewroko mamanten, wi hopo. We, na pe wi sribi, Kwasigadoe,
na hen habi na kampoe. En na man hori wi toemoesi boen, ma na <wan foe> den owroe friman pikin. En [wi]
<mi> teki na evangelium foe Kristus, mi fermane den. En Kwasigadoe piki wi, a taki: mi ferwondroe foe jere na
tori disi, ma mi wensi Masra Gado moe sari foe wi, [en] so, foe a poeroe wi na didibri hanoe, [en] bikasi wi de
pina dia toemoesi na ondro den didibri sani. En na heri kondre foe wi dia pori krin-krin. En na soema di no sa
wani jere so wan bribi, na tori disi, dan hen srefi sa si, bikasi na boen hati foe wi, Gado Masra habi. Na foe dati
hede a seni soema gi wi foe kon poeroe wi na strafoe. Ma san mi sa taki? Te joe go na granman, oen sa jere san a
sa taki. En Kwasigadoe de wan heiden soema, ma a ben bribi na wortoe foe Gado di a ben jere, en a piki wi nanga
boen ferstan, bikasi Kwasigadoe ben de wan ferstandriki soema, aiwasi a ben de wan heiden soema. [En]
Kwasigadoe ferstan na tori krin, en a piki wi nanga boen ferstan toe, en Kwasigadoe tjari wi go moro na hopo. A
helpi wi hari na bigi soela, a nen Manbani, nanga Singatité, nanga wan trawan agen, a nen Porigoedoe. We, di wi
pasa den dri soela, nomo wi doro na na fosi pranasi, hen nanga na soela habi na wan nen: Porigoedoe. Na dapen
wi go sribi nanga den soema. Wi hori kerki gi den, [ma] den ben prisiri toemoesi foe jere na tori foe Gado. En mi
préki na evangelium gi den, [en] fa Jezus Kristus ben pina foe wi hede, te a dede foe wi hede na kroisi. En den
alamala piki, den taki: wi wensi Masra moe poeroe wi na mi na strafoe, bikasi wi de pina dia toemoesi nanga den
sani disi wi de kari Gado; [en] grantangi foe Masra Gado di a seni joe foe joe kon poeroe wi na mi na pina libi.
Den 11. augustus 1865. Débroko mamanten toe soema, wan man nanga wan oema, papa Augustus nanga Ledi
Agoeba foe Porigoedoe waka nanga wi, tjari wi go moro na hoposé, na wan pranasi, a nen Tabiki. We di wi doro,
wi tan toe neti dape. Noah go haksi na hedeman dape, efi a sa wani foe wi hori wan pikin kerki gi den. Na
hedeman taki: nanga ala prisiri. We, den alamala kon sidon foe jere na tori foe Gado, pikin wan nanga bigi wan,
en mi hori kerki gi den. Mi fermane den nanga foeroe foe na wortoe foe Gado. Dan mi sribi dape te mamanten;
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den soema alainala kon na mi agen nanga toemoesi taki. Trawan taki: Brada Johannes
King, hoefa wi sa doe foe wi sa komoto na mi na pina libi? En den taki: baja Johannes King, joe no moe
froeferi dia foe wi, bikasi wi de na mi pina libi. We <san> joe sa doe foe wi sa komopo na mi na pina libi foe
grontapoe? En sosrefi joe moe leri wi toe, fa wi sa doe foe wi no moese go na mi na strafoe na didibri-kondre, ma
foe wi moese go na Gado-kondre srefi. Mi piki den, mi taki: efi oenoe bribi den wortoe foe Gado troe, dan oen
trowe ala sana, [en] den obia sani en kroektoe gado sani, dan oenoe alamala sa feni rostoe na grontapoe dia srefi.
En te oen ten kisi foe oen dede, dan Masra Gado sa teki oenoe na hen kondre na mi na boen libi foe tégo. En den
alamala piki mi, den taki: grantangi foe Masra Gado, di a seni joe foe joe kon poeroe wi na mi pina libi, bikasi no
wan helpi de, di wi srefi ben kan foe helpi wi srefi moro. [En] didibri teki na heri kondre foe wi kaba. En na
Masra Gado nomo sa helpi wi foe poeroe wi na didibri hanoc baka.
<12 aug.> En wi libi den, wi go pikinso na hoposé na [wan] tra pranasi, [a] <den> nen: Benanoe nanga Nikiri
nanga Wanfinga. [En] wi sribi dape. Den dri pranasi de foe na wan kapiten; den ala dri de krosibé makandra.
We, mi hori kerki gi den agen, en loekoe, wan bigi hipi soema kon sidon, nanga toemoesi bigi lespeki fasi, jere
na wortoe foe Masra Gado. En mi poti foeroe fermane na den fesi: na froekoe nanga na blesi foe Gado.
<13 aug.> En na dé dati ben de wan satra [neti], [en] débroko mamanten ben de sonde. Wi go sidon foe hori
kerki agen. Foeroe soema kon sidon foe jere na wortoe foe Gado. Den alamala haksi mi foeroe sani: hoefa den
moe doe foe den sa kisi Gado-kondre. We, mi poti foeroe fermane na den jesi, dan wi sribi dape agen. Mi sori den
prenki: hoefa wi Masra Jezus ben dede foe wi hede. tin joe moe jere den sari wortoe, disi de komopo na den pôti
soema mofo, joe sari foe den wan bigi sari, bikasi den firi den pikado.
<14 augustus>. We na moende mamanten wi go moro na hoposé. Wi komopo na Manlobi na sjoro, go loekoe
den soema foe taki odi. tin dati pranasi, dati de wan bigi pranasi. Manlobi a de dri pisi, ma wi no ben sribi dape,
wi pasa go moro na hopo, te na wan tra pranasi, <a> nen Krementi. Na dape wi tapoe tan [dape] wan heri pisi ten,
bikasi Krementi na mi Johannes King papa pranasi srefi dati. tin na dape wi hori soleki wan tanpresi foe wi, en na
dape wi poeroe ala sani foe wi poti. [En] na dape mi Johannes King nanga Salome Afi, na wi papa pranasi de
dape. We, wi hori kerki doro gi den, mi de fermane den nanga foeroe wortoe foe Gado.
<16, 17, 18 augustus>. En mi go doro foe fermane den soema nanga na wortoe foe Gado en foe hori kerki toe
gi den. tin mi go hori kerki na wan tra pranasi, a nen Plouwi. Wi tan dape na heri dé te neti, ma na sabaten, dan mi
ben lési na tori foe Owroe Testament gi den. [En] na mamanten mi ben lési tori foe Njoen Testament, [en] fa wi
Masra Jezus ben pina en dede foe wi hede. Na hen pai na boetoe foe wi sondoe. tin dan mi son den prenki foe
Masra Jezus Kristus, dape den ben kiri hen foe wi alamal hede nanga ala sortoe takroe spot fasi. Ma tokoe a no
ben sjen foe teki ala na sjen na hen tapoe. We so mi ben gi den foeroe fermane na den jesi, [en] so fara leki Masra
Gado gi mi trallga foe mi fermane den. En na kapiten Geni, hen nanga hen pikin brada, [en] den ala toe, den de
ferstandriki soema, en joe kan si dati na[nga] den wortoe en maniri srefi toe. Ala soema ben de pnijze den taki den
de ferstandriki soema, aiwasi den de heiden soema. En ala den tra heiden soema srefi de prijze den foe den
ferstan.
En na kapiten nen Geni, en <hen> pikin brada nen Njan-Kwasa. [En] den ala toe brada taki na wan wortoe, en
den taki: joe si, na granman habi foe taki na wi alamala tapoe, ma tokoe granman no habi wi libi. Efi Masra Gado
wani teki wan foe wi, tokoe granman no sa man foe tapoe Gado taki: a no moese kiri wi. We oen moe go na
granman, oenoe moe go taki ala sani gi hen. Ma efi granman no wani srefi, tokoe mi nanga mi brada sa teki na
bribi na wi pranasi.
19 <aug.> En mi hori <doro> foe hori kerki gi den ala dé en ala neti. Loekoe, foeroe-foeroe soema de kon
sidon foe jere na tori.
20 <aug.> We na sonde mi hori wan begi kerki gi den soema na Krementi, en tra soema, komoto na tra pranasi,
kon na wi, foe kon jere na tori foe Gado. En mi hori kerki na aiti joeroe mamanten, sosrefi na sabaten mi -hor
kerki toe, ma mi ferwondroe foe si fa Djoekanengre srefi moese habi so bigi prisiri foe kon sidon jere Gado tori
na den jesi. [En] na dape mi si krin taki, na wortoe, Masra ben taki gi mi, <kon leti>: hen go waka loekoe ala
soema hati na Djoeka, a si son foe den sa go na kerki. We na so Masra srefi ben taki gi mi na fesi, dan fosi a seni
mi go na den soema. Ma den heiden soema foe Djoeka soengoe toemoesi dipi na mi den takroe bribi foe didibri.
En ibriwan pranasi di joe sa go, den alamala de na srefi fasi. [En] ala sortoe obia sani: popki, pikin-pikin wan, bigi
wan en pikin-pikin krosi fraga en foeroe wenti hoso nanga ala sortoe takroe sani, disi de na Masra Gado hai leki
wan tingi sani, joe kan si dape.
21 August 1865
We came from Clementi to travel to the village of the chief.\fn{ Dritabiki Village, on the Tapanahoni River, deep in the
heart of Marowijne District in southeast Surinam} But when we arrived among the Djuka,\fn{ One of three tribes organized by
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runaway slaves in the interior of this former Dutch colony and virtually independent from their administration }

the heads of the
villages which are situated downstream detained us for a whole week in order to send a message to the
chief,\fn{To whose tribe King belongs through marriage by his mother to one of their tribesmen } so that he would know that
there were travelers on their way to him. Only then did the chief send a message summoning all the village heads.
He said that we should travel with the village heads to him.
Before we departed from Clementi we tarried awhile, so that they could dispatch a message to the chief that we
were already nearby. And Chief Beiman said:
“It is well, let us all come forward to the chief.”
We all went to him, but it was only a few hours later that we came ashore. Well, they brought us to greet the
chief and his retinue. That was on a Tuesday at noon.
22 August
There were many people in the village of the chief to hear the message that we had brought. But when we
continued to regale ourselves with small talk for about an hour, then Chief Beiman said:
“Well, we have spoken nicely about all sorts of things, but let us now hear what the message is that these
people have brought.”\fn{Bush-negro etiquette demands that the purpose of one’s visit should not be disclosed until the chief gives
permission to introduce the subject, even if it be hours or days } And the chief asked and said to Noah:\fn{ King’s brother, Noah
Adrai, sent to conclude a peace treaty between the chief of his tribe, the Matuari, and the Djuka. King was on an evangelizing mission from
the Moravian church, into whose faith he had been baptized in 1861, and in whose cause he was known locally as a prophet }

“Well my son, what message have you brought to me?” And Noah told them the story and said:
“We have come to conclude a peace with you. To this end has Chief Joshua sent me. Do you not see that Chief
Joshua sent people to accompany me and bring me hither?”
Then they all got up and went aside to speak with one another. Only then did they return to answer Noah. They
said:
“It pleases us. That story of Chief Joshua is pleasing to us all, that we conclude peace, and in order that there
be peace let us all become one. Well, tomorrow morning we shall drink an oath.”\fn{ In each other’s blood} And Chief
Beiman said:
“See, it is an old custom of our ancestors that when someone from a different country comes to us to conclude
peace, he has to hand over all his guns and machetes to us, so that they can be put in safekeeping for the time
being. Once we have drunk an oath, we shall return them. Well, when we see that they have handed over their
weapons, then we know that they truly desire peace with us.”
Thus Noah asked all our people to fetch their machetes and guns and lay them down before Chief Beiman. And
the chief let his son, Baya Zando, lock up all the arms in a house. After this Chief Beiman once again asked us
and said:
“If there is anything else to be discussed, let us talk about that now, for once we have drunk the oath, then we
must not talk about other things any more.” Well, when Chief Beiman spoke thus, then Johannes King said to
Noah:
“I’ll remove myself for a while.”\fn{King now knows that his part in this journey will be discussed by the chiefs, and that by
removing himself he will enable the discussion to take place without being hampered by his presence; for Chief Beiman had in some past
time opposed the presence of missionaries working among his tribe, and King may have known this }

And I removed myself for a while. And then I came back and sat down again. Well, when I stood up Noah and
the other elders sat there, and then Chief Beiman said:
“Everything that you bring along, I want to hear, but I don’t want to listen to church talk.” And when he had
said that, I, Johannes King, joined them again and Chief Beiman proceeded to say:
“I won’t have it. I don’t want to hear any church talk in my ears. Because white people came to me and I said
to them: ‘I have my magic and when I hear church talk in my ears, then I shall immediately die. My ancestors and
my gods will kill me. I don’t want any church in my village. But I won’t hold anyone from going to church. Let
each village headman who so wants allow a church in his village. I don’t forbid them to do that. But you mustn’t
utter church talk in the house you live in. I will give you no permission for church talk in my house either.”
But when Chief Beiman spoke thus all the others took exception, also the village heads, because Chief Beiman
did not want to hear God’s word and message. Many of them went outside and spoke to each other. And then they
came to call the chief and said:
“May the chief be permitted to hear them for a little while outside?”
And Chief Beiman stood up and went to them. And the village heads and even Chief Beiman’s child came to
speak to him and said that he must hear the message of God. Well, when Chief Beiman came to take his seat
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again, he said to all the village heads:
“All of you go to the other house and go and sit there and listen to the message they have brought along.”
And a great many stood up and we all went to sit down in another building. But because we had already
spoken so much, Noah and I said to the people:
“Let things be for the day. Tomorrow we shall speak with you.”
And they all said, “Yes, we agree with that,” and went home for the time being.
August 23
The next morning they all came and sat down to hear the message of God. And I, Johannes King, related to the
people the whole history of how the Lord God himself had brought the church to us. No people have sent us to
you, but the Lord God himself had sent us.
And when I was finished with the message of God for which purpose I was sent, then I conducted a service. I
read from the New Testament and testified to them in many words about the Lord Jesus Christ, how He had died
for us and how He had paid the heavy penalty for all our sins with His holy and priceless blood, and how they had
killed Him on the cross for our sake.
And oh! see the poor heathens, how surprised they were to hear such a story. Never before had they known that
there was a child of the Lord God who was called Jesus Christ. They were only familiar with the name Lord God
Jehova.
Oh! see how the story confused the minds of the poor heathens. For this reason they asked me many things,
what they had to do to enter into God’s kingdom. Therefore I gave them many admonitions: the blessing of the
Lord and the curse. And then I showed them a picture of the Lord Jesus. That very same Wednesday morning,
very early, Chief Beiman sent his big son to Noah and he said:
“My father says that I must ask you something in his name. He says you must not be angry with him because
he was so violent yesterday. It does not mean that he does not want to hear the message of God which you have
brought, but he has heard that his sister’s child, Petrus Lonmoesoe, has gone to church. He had cast aside an idol
and that has caused his death. Well now, when he had heard this he too was afraid. Perhaps if he allows Johannes
King to utter God’s word in his house, perhaps his God will then also kill him. For this reason he is afraid. But
when the others are gone, then Noah must come to him on the sly and alone to transmit the message to him and
then he will listen.” Noah said:
“Good, I shall come to him.”
Alas, see what dark thoughts are in the poor heathens. They think that the eye of the Lord God can’t see when
you do something in secret, be it good or evil.
Thus Chief Beiman was a chief, but because he was also a heathen he harbored like thoughts. He said that if
Johannes King utters God’s words to him in the presence of all the others, he will die. His idol will kill him. For
this reason Chief Beiman did not want to hear the word of God in the presence of others.
Well, God’s words can’t lie, the word of the Bible. He who tries to protect his life, he will lose his life, but he
who will lose his life for the sake of the Lord God’s name, he will retain his life. And because Chief Beiman
thought that he could help himself and retain his life, this caused him to lose it.
He was a chief who put all his faith in his idols and his magic. But alas, they helped him in no way, and I,
Johannes King, may testify about idolatrous things which my eyes have seen in the house of Chief Beiman.
They were very many: idols and diverse magical things. It was too much for one person to have. There are
many types of heathens, but the heathens who live amongst the Djuka are steeped in the Devil’s work, more so
than some of the other heathen bush tribes forsooth!
24 August
On a Thursday morning Chief Beiman called together all his people to conclude peace with us. And he selected
three persons, and likewise Noah chose three persons. Atamaren and Mayoro and Kansi partook of the oath on
behalf of Chief Joshua of the Matuari. And Mefle-Kwakwu and Tinga and Mayoro-Gwandra—these three—drank
an oath on behalf of Chief Beiman of the Djuka. All in all there were six men who partook of the oath, at 8
o’clock in the morning.
And it pleased everybody that they had taken the oath and concluded peace with the Matuari. For all the
negroes of Maripaston are children of the Djuka, and their children’s children. They are all related to the Djuka.
For this reason they rejoiced in their hearts that we had taken the oath and had concluded peace together.
Formerly, the Matuari were not on good terms with them, so that we could live well with one another without
fear. Now we became united again.
I shall also tell you something about it.
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Formerly the elders of the Matuari did not want to consort with our fathers. Although our fathers often tried to
be friendly with the Matuari elders, yet they did not want to. The elders of the Djuka often came to live south of
the outpost Saron. The Djuka went to work upstream from Saron. After they had constructed a camp they
proceeded to their work and left everything behind in their camps.
Then the Matuari negroes came along on their way to town and saw the camps with all the possessions. Then
the Matuari negroes set alight the camps of the Djuka negroes and burnt down everything in the camp of the
Djuka negroes.
Then they went away. That was their greatest sport.
When the Djuka returned from work to their camp, they found everything burnt down, their hammocks, their
food, the pagaras containing all their possessions, their sleeping clothes and everything they owned, totally
destroyed. This was how the Matuari treated our Djuka forefathers.
Well, listen how the Lord God at that time admonished my grandfather. And the Lord God revealed a terrible
sign to him. It was about Chief Kodyo, who was chief at the time when the Matuari did this evil. But Chief Kodyo
did not want to warn his people and say:
“You must desist from doing evil.”
As a result the people of Chief Kodyo continued to behave badly to the Djuka. Well, listen how the Lord God
meted out a heavy punishment to Chief Kodyo.
Once Chief Kodyo went to town, the government supplied him with a liberal ration and many other things. His
big boat was loaded with many things and with a considerable number of people who came with him. All of them
traveled in the same boat. And because they brought back so many things the boat was overloaded.
Well, when they came back from town on their way back to the Matuari, they passed the outpost Saron and
went farther upstream. The river had risen, and when they came to a strong current, the boat capsized and sank
with all the possessions. The boat disappeared completely under the water with everything it contained.
My grandfather and his people swam to the bank. They did not know what to do. There was no help in sight.
They were forced to trek through the forest on foot. At last they came upon a working camp of the Djuka. They
were completely down and out, had nothing—no fire, no provisions, no clothes, no matches, not even a knife—
nothing except the paddles which they had in their hands.
Well, when Chief Boyo found out that there was a camp of the Djuka not too far away and that they could still
reach it by foot that day, well then, Chief Kodyo together with his people went on foot to the place where the
Djuka negroes were. Now when the Djuka negroes heard that the Matuari with their chief, Boyo, were
approaching them through the forest, they had not yet spied them. They thought that runaways were coming to
them.\fn{This event took place before emancipation of the slaves in Surinam. In the peace treaties concluded by the bush-negro tribes
with the central government—who had discovered that it was impossible to conquer them outright—they promised not to accept future
runaways, so henceforth runaway slaves were considered enemies who had to be caught and sent back to their masters } They prepared

themselves to see what kind of enemy was descending on them.
And then they saw the dog of Chief Boyo walking in front. Thus they immediately knew that these were no
runaways, because the Djuka negroes were familiar with Chief Boyo’s dog. Then the chief himself came into
view and greeted them. The Djuka negroes asked the chief:
“Chief, what has happened to you?” The Chief answered:
“My boat has capsized and sunk, and with it all my possessions.”
Well now, the Djuka negroes started questioning Chief Boyo about all the camps which the Matuari had razed
to the ground. And they said:
“Chief, did you not burn down our camp at this place and that place?” And he replied:
“Yes, it was me.” And they said:
“Chief, did you not burn down our camp at this place and that?” And he replied:
“Yes, it was me.”
“Chief, did you not burn down our camp at this place and that?” And he replied:
“Yes, it was me.”
“And have you not burnt down our camp at this place and that together with all our possessions?” And he said:
“Yes, it was me.”
And the chief knew no way out. The Djuka negroes said:
“Well, chief, you are called chief. You’ve done wrong. Well, today you’ve met your Moses. Today, you’ve
really hit the bottom. And the Lord God has repaid you.” And he answered:
“Yes, my child, it is true. Evil has met up with me today, it is true.”
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Well now, the Djuka negroes started to embarrass Chief Kodyo and revile him with many dirty words, because
of the harm his people had wrought upon the Djuka negroes. Well, Chief Kodyo accepted all of the reproaches
which the Djuka negroes flung at him, even though Chief Boyo had not committed the evil himself. He had not
burnt down a single camp. His people had done all the harm. Notwithstanding this, Chief Kodyo patiently
accepted all the reproaches and he uttered no evil word to the Djuka. But he conceded that they were right. He
answered them clearly that he had really done harm. And this caused the hearts of the Djuka to mellow. They did
lots of good to Chief Kodyo and his people. They supplied them with boats, gave them food, salt, clothes to put
on and hammocks for sleeping, sleeping clothes, pots for cooking their food, dishes, spoons, calabashes from
which to drink water, and all those small things necessary to sustain themselves on their way home.
Early the next morning, Chief Kodyo and his people rose to return to their land, to the Matuari.
Well, Chief Kodyo left his dog in the custody of the Djuka, and when he arrived in his own land, he summoned
all his people, the village heads and all other elders and young ones. And he related to them what had happened
and how they were nearly swallowed up by the waters. And even though they did not drown in the waters—they
had all swum to the river bank and did not die in the waters—yet if the Djuka were not within walking distance,
they would all have died of hunger in the forest.
Well then, Chief Kodyo rejoiced and all the people in the land proposed a law which would apply to
everybody, namely, if a Matuari again dared to burn down a camp of a Djuka negro, then a heavy punishment
would be imposed on such a person. Then Chief Kodyo ordered his people to collect lots of food. He asked his
people to load a boat with still many other things and he sent these to the Djuka as a present. But since Chief
Boyo had left a dog with the Djuka, he sent for it.
Well, when Chief Kodyo sent these presents to the Djuka, he also sent his heartiest thanks for the many good
things the Djuka had done to him.
Well, that was the reason why the Matuari stopped burning down the camps of the Djuka even to this very day.
They stopped it completely.
*\fn{The Sranan account resumes}
Den 25. augustus 1865. En débroko mamanten wi komoto na Dritabiki go no hoposé. Wi go doro te na na laste
pranasi, di de moro na hoposé foe ala den trawan. En den pranasi kaba. Pranasi no de moro na hopo, boiti njanjan
gron nomo de. We, di wi doro dape na 6 joeroe sabaten, [en] den soema helpi wi poeroe lai na sjoro. We na 7
joeroe wi sidon de taki tori, [en] wan man, a nen Nanah, a kon na mi nanga Noah, a haksi Noah, a taki, efi
Johannes King no sa hori kerki gi den. En Noah haksi mi, a taki: Johannes King, joe no sa man foe hori kerki
tide? [En] mi taki: ja, mi sa hori nanga ala prisiri. En mi hori kerki gi den; dan mi fermane den nanga wan toe dri
switi wortoe foe Gado. Na dape wi sribi. Débroko mamanten ben de
<26 aug.>, satra. Mi hori kerki na sabaten en foeroe soema kon sidon foe jere na tori agen. Débroko
<27 aug.>, sonde. Mamanten na aiti joeroe ala soema kon sidon. Mi hori kerki, [en] wan préki kerki gi den
agen. En ala dé mi hori doro foe fermane den soema <nanga> na wortoe foe Gado en mi pod foeroe fermane na
den jesi. Mi si knin taki Gado-kondre hopo na den soema mindni kaba. Bikasi ibriwan pranasi di wi go, den srefi
de soekoe dati na wi, foe wi moe hori kerki gi den. En nanga bigi lespeki den alamala de kon sidon foe jere na tori
foe Gado. [En] na laste pranasi di de moro na hoposé, a de fo pikin-pikin pranasi <di> de <na> makandra, krosibé
foe trawan. Na wan nen Miaadma en na trawan nen Sankin, en dan Afisiti, en na trawan Pikin-kondre. We den fo
presi, a meki wan bigi pranasi. [Ma] na srefi sonde sabaten ala soema foe na <wan> pranasi de, nanga afoe foe
den tra dni bird kon makandra, mi hori kerki, [en] wan begi kerki, gi den. En wi alamal saka kni na gron, wi begi
Masra Gado foe na heri Djoeka-kondre; en di wi kaba foe begi, nomo wan bigi alen bigin fadon na heri afoe neti
te moesoedé, fosi a wai.
En na srefi neti Masra seni na jeje foe hen kon na ml, a taki: Johannes King, mi jere na begi di joe begi ml foe
den soema. Mi habi sari foe den, mi no wani den moe go Iasi. [En] na so Masra ben piki mi wan switi wortoe; dati
ben gi ml prisiri troe na mi mi hati.
28 <aug.> [En] mi hori kerki, en so wi drai baka kon na bib. Wi go snibi na wan pranasi, a nen Kisai. We, di wi
kon dape, wi tan dape te neti, en na sébi joeroe den soema foe na pranasi kon na mi, den taki: efi mi no sa hori
kerki gi den. En mi taki: ja. Mi hori kerki, mi fermane den nanga foeroe wortoe foe Gado. [En] den haksi mi
foeroe sani foe te den go na kerki, hoefa den sa doe foe feni soema foe leri den na tori foe Gado. <En> efi den sa
tan soso, sondro wan soema foe hori kerki gi den. We, mi Johannes King piki den, mi taki: na Masra Gado srefi
bigin na wroko; hen srefi sa gi oenoe soema foe leri oenoe.
29 <aug.> Mamanten froekoe ml hori kerki gi den agen. Wi komopo dape kon baka na granman Beiman
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pranasi. En wi sribi dape, ma di wi kon dape wi tan te féfi joeroe bakadina. Mi nanga Noah go sidon nanga
granman Beiman, ma a no wani jere na taki foe ml. [En na wortoe go moro <fara> na mi na tra skrifi boekoe, di
foe Granman Beiman tori. Na wortoe disi de na tori di mi moe bigin foe skrifi.]
En Noah fosi haksi hen wan toe dri wortoe en di Noah kaba, mi Johannes King bigin toe foe taki wan toe dri
wortoe nanga hen. We na so granman Beiman piki wi, a taki: na heri kondre mi gi pasi, ibriwan soema disi wani
go na kerki, ml no tapoe hen, pikinwan nanga bigiwan, [en] foe na heri Djoeka-kondre mi gi alamala [ml - den]
pasi foe den kan go na kerki. En granman Beiman taki: ibriwan Djoekanengre di oen sa si, oen taki gi den alamal
taki: granman Beiman gi ala soema foe Djoeka pasi foe den go na kerki. No wan soema moe kari hen nen, taki, a
tapoe den foe go na kerki. En a boen na hen foe den alamala go, aiwasi hoemeni soema foe hen ward go nanga wi
srefi go teki dopoe, a moro boen na hen. We, na so granman Beiman ben taki. Di a taki so, nomo mi Johannes
King haksi hen, mi taki: granman, efi ml nanga wan leriman kon dia, foe kon fermane den soema dia, granman sa
jagi wi? En a taki: no-no, kweti-kweti, ml no sa jagi oenoe foe dati. En ml haksi hen agen, mi taki: we, granman,
efi ml tjari wan leriman kon dia foe kon dopoe soema dia, na joe kondre dia srefi, gran-man joe sa wani?
Granman piki mi, a taki: mi pikin, joe si, mi moe taki led gi joe, joe si, mi no sa gi oen pasi foe oenoe dopoe
soema dia na boesi kondre dia. Ma ibriwan soema disi wani dopoe, joe kan trowe hen obia gi hen, dan a go na
foto go dopoe, dati mi gi pasi na den alamala. Ma foe dopoe na mi boesi dia mi no wani. Ma te den go dopoe na
foto, te den wani den sa kon foe den baka na kondre. Mi no habi trobi foe dati, mi gi ala soema fri pasi, en mi no
gi foe te bakaten mi moe drai na mofo moro taki, mi no ben gi soema pasi foe go na kerki. Mi gi den pasi foe
alaten, ma na wan <sani> nomo di mi no gi pasi, na na wan dopoe, foe den no moe dopoe na boesikondre dia
nomo. We, na dati wawan mi tapoe. We, di granman Beiman taki so gi wi, wi si krin taki na wortoe foe Gado no
sa tapoe. Masra Gado srefi sa poeroe na pikin wet disi granman Beiman poti. Amen.
We, wan tra wortoe agen granman Beiman taki nanga wi, wan switi tori foe troe. [En] di mi taki nanga
granman Beiman fosi, foe den Boninengre, [en] granman Beiman ben taki: a boen, wi sa go na den, ma te wi go,
wi no moe meki fri nanga den. Ma tokoe, di wi ben go na hoposé, te di wi drai kon baka na Dritabiki, granman
Beiman srefi taki gi wi, a taki: mi ben taki gi oen taki, oenoe no moe meki fri nanga den Boni soema, ma oen si,
mi de gi oenoe pasi foe oenoe moese meki fri nanga den. Ma na na wortoe foe Gado Masra hede, mi taki oen moe
meki fri nanga den. Bikasi, efi oenoe no meki fri nanga den, sonten den sa taki na kori oen de kori den. Bikasi efi
oen no ben de kori den, oen ben sa meld fri nanga den toe, so leki oen meki na Djoeka-nengre. We, na so granman
Beiman srefi ben gi wi wan boen rai toe, foe na wortoe foe Gado moese waka nanga leti gi wi.
30 augustus, 1865. Na dridewroko mamanten granman Beiman taki gi mi nanga Noah, a taki: oen si, [den]
<oen> pikin foe mi, mi sa taki led gi oen, foe san hede mi taki mi no wani bakra kon na mi kondre diaso. [En] joe
si, di Masra Slengat ben kon dia - we na monteri djakti foe mi, motoe ben njan hen pikinso, a ben boro na wan toe
dri presi. We, na masra foe wi taki, meki mi gi hen na monteri djakti, nanga wan broekoe, wan moi wan, na
monteri broekoe, [we] hen sa go meki wan tra broekoe, en wan tra djakti sosrefi seni gi mi. En mi gi na masra den
monteri soleki a taki, en a tjari go na foto.
Na masra kori mi, a no seni wan foe den sani gi mi baka. We, oen si, na foe dati hede mi taki so: mi no wani
meki bakra kon dia, kaba di mi no habi mi monteri foe mi weri go miti den na pasi, [en] mi no sa kisi sjen dan?
We, na so granman Beiman taki gi nil Johannes King nanga Noah, en wi piki hen, wi taki: ja, na troe, joe taki leti.
We, na so granman Beiman piki wi, a taki: oen si, na foe dati hede mi taki mi no wani bakra kon dia. A no foe noti
moro, ma na foe sjen hede. En mi taki so, mi Johannes King nanga Noah piki granman Beiman wan wortoe, wi
taki: a boen granman, joe si, den kondre soema habi den gran masra, wi kerki soema habi wi gran masra foe wi,
dati na den Anitri leriman foe wi. We, te wi go na foto, wi sa taki gi den ala sani di granman taki gi wi. En dan wi
sa begi den, efi <den> sa go begi na moro he granman foe wi, disi de na foto, foe a sa seni den monteri gi
granman Beiman [en gi hen] baka. We, na so wi nanga granman Beiman taki. En na srefi sabaten foeroe foe den
soema na birti kon na granman pranasi, moksi nanga den soema foe granman pranasi. En den alamal kon na mi,
den taki: Johannes King, wi wani joe hori kerki gi wi tide. Mi piki den, mi taki: a lati kaba. [En] wan oema de na
den trawan mindri, a taki: wi alainala ben hangri foe jere Gado tori na joe mofo pikinso, fosi joe gowe. We, na so
mi Johannes King ben wani si na bribi foe den, efi den habi firi foe na wortoe na mi den hati troe. Na foe dati
hede mi piki den, nil taki: na oenoe alamala hangri foe jere na tori foe Gado di sabaten? Den alamala piki ml na
wan wortoe, den taki: ja, foe na wortoe foe Gado hede wi kon dia di sabaten. En mi taki agen, mi taki: granman
no ben taki, meki oen prisiri en dansi gi hen di sabaten? En den alamala piki mi agen, den taki: ja, troe, granman
taki wi moe prisiri gi hen, ma a no foe dati hede wi alamala kon sidon nanga joe. [En] wi alamala hangri foe jere
na tori foe Masra Gado pikinso, fosi joe gowe, bikasi wi no ha weni foe jere na tori [en] foe wi Masra Gado. En
mu Johannes King si na hangri foe den soema, fa den dwengi ml foe mi moe hori kerki gi den; nomo dati meki nil
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hati ben prisiri toemoesi. Mi hori kerki gi den nanga ala prisiri, na srefi neti. En den alamala taki Masra Gado
grantangi, foe disi a seni wi, foe wi go na den, go poeroe den na mi na pina libi foe didibri. Amen.
31 augustus 1865. Mamanten froekoe mi Johannes King nanga Noah go taki granman Beiman adjosi foe wi
saka kon baka moro na bilosé. En granman Beiman karl mi nanga Noah, a taki: Noah, te joe go na bib, taki gi ala
soema taki, granman Beiman gi ala soema fri pasi foe den alamala kan go na kerki. Bikasi ml no sa tapoe wan
soema foe den no moese bribi foe Masra Gado, [en] bikasi na Masra Gado ben meki ala libisoe ma. En ibriwan
Djoeka-nengre, disi wani go na kerki, a no moe taki, na mi granman Beiman tapoe hen. We, mi wani den alamala
moese go na kerki go bribi na Masra Gado. Granman Beiman taki gi Noah, a taki: Noah, efi joe jere wan Djoekanengre taki na mi tapoe hen foe a no moe go na kerki, kon na mi baka kon piki mi, en mi nanga hen sa sabi. Dan
mi sa haksi na soema na hoeten mi tapoe hen foe a no moese go na kerki. We, wi taki granman Beiman adjosi, en
wi go na boto. Wi saka kon na bib, kon na wan tra pranasi, a nen Piketi. Na dape wi go sribi. Wi hori kerki gi den
dape, en mi fermane den nanga foeroe switi wortoe.
Den 1. september 1865. Wi tan dape hori kerki gi den soema agen; mi fermane den nanga foeroe wortoe foe
Gado.
2 <sept.> En wi sribi dape agen. Froekoe mamanten wi alamala hopo, wi go na boto, wi saka kon na bib, wi
kon baka na Krementi, na dape wi tanpresi foe wi ben de.
3 <sept.> We, ibnidé mi de hori kerki doro nomo. Sonde mamanten mi hori kerki agen, mi fermane soema
pikinso.
5 <sept.> Na toedewroko mamanten mi hori kerki.
6 <sept.> Sosrefi na dridewroko toe. En mi de fermane den soema nanga foeroe wortoe foe Gado, en foeroe
foe den habi prisiri foe jere na wortoe foe Gado nanga bigi prisiri.
7 <sept.> En sosrefi Masra no ben libi mi toe na mi na wroko foe hen. We, na na fodewroko neti Masra ben
seni na jeje foe hen kon len mi, hoefa mi moese libi na den heiden soema mindni nanga led ferstan en koni, foe mi
no moese fadon na mi tesi. Ma foe taki leti, Masra Gado habi boen hati foe libisoema, bikasi den sani disi mi si
nanga mi hai, a de toemoesi takroe wroko na Masra Gado hai. Bikasi ogni hati fasi de na ala libisoema troe, ma na
den boesi-kondre a pasa marki, en a de so troe.
[En] loekoe, Djoeka-nengre, na den habi ferstan nofo na dorosé fasi, ma <na> inisé sani den doengroe moro
neti. We den leriman foe wi, mi skrifi wan toe dni wortoe gi oen, foe oenoe jere fa na libi de so hebi gi den pôti
soema. Trawan de pori trawan skin foe soso. En den sabi foe poti wisi gi trawan na mi boto en sosrefi na pasi, na
mi hoso toe. En trawan sabi foe poti wisi na mi dran, gi trawan dringi, foe a gi hen siki, doe hen ogri na mi hen
skin, safri-safri, te a kiri joe. En den sabi foe meki ala sortoe towfroe sani en wroko. Den handri na mi didibri
wroko; den sabi foe meki dangra towfroe sani na kibrifasi; den ogri pikin foe didibri de kibri na mi den boen wan
de doe den ogri. We, nanga na takroe wroko den sabi foe poeroe trawan wefi na hen anoe, en sosrefi efi wan
soema de na den mindri, kaba a tranga foe wroko moro leki foeroe foe den trawan, dan den djaroesoe na hen
tapoe. Dati hati den, di na soema de wan wrokoman. []Rn) toemoesi djaroesoe/de na ala den heiden kondre en na
dati pori den boesi kondre krin-krin. Ma tokoe na boen had foe Masra Gado meki foeroe boen hati soema de na
den ogri soema mindri toe. En nofo sani libi abra ete disi mi no skrifi na mi na boekoe dia. Ma wan sani de dati de
wan bigi fanowdoe sani, disi wi alamala moese begi wi lobi Helpiman Jezus Kristus, foe a helpi wi nanga na
hoeroe doe foe wi libisoema. Dati de na bigi fanowdoe sani toe, di moksi nanga ala den tra sondoe. Bikasi a de na
moro bigi prisiri sani foe libisoema skin. Ma tokoe dati poti wi libisoema na wan toemoesi hesi sondoe. En dati de
wan fanowdoe sani, foe begi foe den boesikondre toe, dape wi moe tjari Gado wortoe go. We den lobi leriman foe
wi, oen srefi sa meki ondrofeni nanga dati te na mi foto Paramaribo diaso srefi.
En den lobi famili foe wi, oenoe kan prakseri boen-boen na na wortoe tapoe. Loekoe, na mi foto dia srefi
foeroe soema de disi habi ferstan foe leri boen sani, ma tokoe na hoeroe fasi no a kaba. We, oenoe moe membre
hoe bigi dati no sa de na den pôti heiden kondre, [disi] pe na led ferstandriki leri no de, en na libi pori krin-krin,
[en] na[nga] ala fasi, disi no boen na Masra Gado hai. We, sosrefi foeroe sikiman de na den mindri toe, nanga
foeroe pina libi en sari; hebi lai de na den tapo, en no wan helpi de foe si. Ala dé den de nanga sari hati, no wan
trowstoe en kowroe den hati kan fin. Doro nomo den hati de nanga hebi sari na mi den kroektoe gado wroko. En
di mi Johannes King go na den soema, mi si den sikiman nanga na sari en djeme foe den, dati meki mi hati kon
kisi wan bigi sari foe den. En dati meki mi kon firi na boen hati foe wi boen hati helpiman moro tranga; <mi kon
fin> fa na boen hati foe hen de so bigi na wi pôti libisoema. [En] now ala nengre kan prijze Gado, bikasi na lobi
foe Gado kon na krin, [en] te na den mono farawe presi na mi boesi srefi. Na boen hati foe Gado hopo doro te na
boesikondre srefi.
8, 9 <sept.> [En] mi hori doro foe fermane den soema, en hori kerki gi den.
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10 <sept.> Mi hori kerki na mamanten na Krementi, na na pranasi di wi ben tan. Na bakadina mi go na wan tra
pranasi, a de na wi birti, a nen Pouwi. Mi go dape go hori kerki gi den soema. En loekoe, di wi sidon foe hori
kerki, [en] na fosi wortoe, di mi bigin foe taki nanga den soema, [en] mi teki na ogri doe foe wi libisoema, na
sondoe foe wi pôti sondari, [en] mi poti ala na den jesi. Dan mi fermane den nanga wan toe dri wortoe; mi taki
nanga den agen: efi wan libisoema no bribi na wi lobi helpiman, a no kan go na Gado-kondre. We, di ml taki so,
nomo na kapiten Geni haksi, a taki: baja Johannes King, efi wan soema de, kaba a no go na kerki, kaba a no habi
wisi foe kiri soema, kaba na soema dede, a no sa go na Gado-kondre? En mi piki na kapiten, mi taki: den
owroeten soema foe wi, den no ben de na kerki, den no ben de bribi ala den soso sani, soleki fa oen de bribi noja,
en den no ben sabi sani soleki wi sabi noja, en den ben don, den no ben sabi foe doe ala den ogri sani soleki wi de
doe na disi ten, en den no ben jere Gado tori toe, [en] na den dati sa go na Gado-kondre. Ma soleki fa wi, oenoe
alamala jere na tori foe Gado, kaba efi oenoe no wani bribi na wi Masra Jesus, aiwasi wan soema no habi wisi
srefi, tokoe, efi a no go na kerki, kaba a dede, a no sa go na Gado-kondre. En sondro wan soema no bribi na
Masra Jesus nen, dan a kisi na santa 'dopoe, [ofoe] <efi> a dede sondro dopoe, a no kan go na Gado-kondre. We
na so Gado boekoe srefi leri wi, a taki: di soema bribi en disi kisi dopoe, hen zieli sa feni boen na Gado. En so mi
taki krin gi na kapiten nanga den tra soema, [en] mi poti foeroe fermane na den jesi, en taki krin-krin gi den ala,
mi taki: efi wan soema no bribi na wi Masra Jesus, a no sa go na Gado-kondre. We na so wi masra Jesus taki krin
gi wi: efi wan soema no bribi na hen, a no sa go na Gado-kondre kweti-kweti. [En] na didibri-kondre a sa go
nomo, na mi na faja foe tégo. We di mi taki so, agen na kapiten Geni piki mi, a taki: we wi alamala jere now, fa
Masra Gado taki krin-krin. Te bakra ben de taki gi wi, wi no ben wani bribi. En wi taki bakra de kori wi. We now
Gado seni nengre, soleki wi srefi, foe a kon taki gi wi. We, wi alamala jere krin noja, en efi wan soema de na wi
mindri, kaba a no bribi so wan tori, na na soema dati no habi ferstan na hen hede. Bikasi wi ben de jere na tori na
bakra mofo, ma tokoe wi no ben man foe jere so krin-krin. En te bakra ben de taki gi wi, wi no ben wani bribi, en
wi taki: bakra de kori wi. We now, oen si. Masra Gado seni nengre leki wi srefi, kon taki gi wi. We, efi wan soema
no wani bribi, dan a wani go na na strafoe go bron na mi faja, a de na hen srefi. Ma tokoe wi alamala moe prakseri
taki: na libi, disi wi de libi, no de foe wi srefi. Wi no sabi hoeten Gado ben meki wi. We, efi wan soema no wani
bribi foe Masra Gado, meki a tan, hen srefi sa si fa a sa waka gi hen. [En hen] ma mi de bribi na fesi wanten, fosi
na strafoe kon na wi tapoe. We, di kapiten Geni taki so wan switi ferstandriki wortoe, en wan toe dri soema piki
sosrefi toe, [en] mi Johannes King bigin foe fermane den, mi taki wan wortoe agen foe den strafoe, disi Masra
Gado de strafoe soema zieli. [En] di mi taki so, nomo wan toe dri wentje oema ben sidon dape, nomo den bigin
foe lafoe, en kapiten Geni haksi den, a taki: foe san hede oen de lafoe, di oen jere na tori?
Oenoe sabi soema ben meki na tongo poti na mi oen mofo, fosi oen de lafoe? Oen no sabi taki wi no habi
tranga foe wi srefi? [En] Masra Gado habi ala tranga foe wi. A boen foe ibriwan soema, te wi jere na tori foe Gado
so, dan wi ala moe poti wan leti prakseri na na tori tapoe. We, bikasi soleki wi de wi de; wi de leki wan meti, disi
no habi ferstan, troe-troe. Na so wi de, wi no sabi noti. Amen.
We, di kapiten Geni taki so nanga hen égi boen ferstandriki maniri srefi, joe kan si taki na jeje foe Gado ben
wroko na mi hen hati pikinso kaba. [En] wi srefi si dati na hen maniri en wi sribi dape.
11 <sept.> Nanga [den] débroko mamanten, mi hori kerki dape gi den agen, dan fosi wi drai baka kon na
Krementi. We na sabaten, mi go waka na wan tra pranasi, a nen Drai. En di wi komopo dape, wi go na wan tra
pranasi agen, a nen Moeproesoe. We, na den toe pranasi dati ben libi ete, disi mi no ben go. En wi tan dape te neti,
dan fosi wi drai baka go na Krementi.
12 <sept.> [En] Débroko mamanten mi hori kerki agen, en wi taki ala soema adjosi. Wi go na boto, wi saka
bib, wi go sribi na wan tra pranasi, a nen Manlobi.
13 <sept.> Débroko mamanten mi hori kerki dape agen. Sabaten mi go na birti na wan tra pranasi go hori kerki
agen, en mi hori doro foe fermane den soema.
14 <sept.> Na fodewroko mamanten mi hori kerki agen. Wi komopo dape; wi kon na Porigoedoe; mi hori
kerki agen na sabaten gi den soema; wi sribi dape.
15 <sept.> Mi hori kerki agen, ma di mi hori kerki gi den na fodewroko sabaten, [en] wan gran soema foe
Porigoedoe, a nen Ban, [en] a haksi mi wan wortoe, a taki: Johannes King, we di joe tjari na tori foe Gado kon gi
wi dia, we wi bribi na wortoe foe Masra Gado, taki a de troe; [en] efi wan tra pranasi no wani bribi, tokoe mi sa
bribi. En efi wan tra soema no wani go na kerki srefi, wi wawan sa go. We, Johannes King, hoefa wi moe doe dan
foe wi kan hori na bribi foe Gado nanga leti? We joe de gowe libi wi so, sondro joe poti wi na wan leti pasi, hoefa
wi moe waka, foe wi no moe Iasi na boen libi na Gadokondre? En sosrefi ala den soema haksi mi toe, den taki:
hoefa wi moese doe dan Johannes King? Mi piki den, mi taki: oenoe alamala go didon sribi, dan oenoe prakseri
boen-boen na sani disi oenoe haksi mi di neti sabaten. En efi oenoe haksi mi so nanga oen heri hati, dan tamara
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mamanten wi alamala sa kon makandra kon saka kni na gron begi Masra Gado foe hen srefi sori mi, hoefa mi
moese doe nanga oenoe, bikasi na wroko no de foe mi srefi. We, na so den alamala piki mi, den taki: ja, en den
hopo go didon. En mamanten den alamala kon sidon. Mi hori wan begi kerki, en wi alamala hopo saka kni na
gron, wi begi Masra Gado. Amen.
[En] di wi kon na Porigoedoe, wi Si Bilon, na hen tjari wi foe sori wi pasi. We, efi wi no ben si na man, dan wi
no ben sa kan foe sabi na pasi foe go na Boni-nengre kondre. A man disi tjari wi, a tjari wi toemoesi boen, en a
helpi wi foeroe. Na dé di wi komopo na Porigoedoe, wi go sribi na wan boesi kampoe.
16 <sept.> Mamanten froekoe wi hopo teki pan, wi go sribi na wan boesi kampoe agen. En débroko ben de
sonde. [En] mamanten wi hon wan begi kerki.
17 <sept.> Dan wi hopo agen, wi go sribi na tapoe wan sand.
18, 19 <sept.> Na moende dri joeroe bakadina wi doro na fosi pranasi, pe na granman de. Na pranasi nen PobiJansi. Na dape gran-man Adam de libi. Na so na granman foe den Boni-nengre ben nen. En na dape wi tan. Ma na
srefi dé di wi doro dape, den soema ben habi wan pramisi granwe kaba foe den pré na na srefi moende. We na
dron foe den ben doe mi foeroe ogri, nanga na babari foe den soema. Ma tokoe, mi no man foe tapoe den, [en]
bikasi wan oerna soema ben dede na fesi, fosi wi go dape. We, na dati den ben de poeroe braka, en so den hori na
pré dri, fo dé langa.
Ma ala den dé den soema no ben libi wi soso. [En] den ben taki nanga wi wan toemoesi lespeki fasi. En na
granman Adam nanga ala den kapiten en den tra gran soema, den taki nanga wi, [en] den taki: wi no moese
mandi, meki wi hori pikin pasensi nanga den, meki den kaba na sani foe den nomo. <Dan> den sa taki nanga wi,
en dan den sa de nanga tiri fasi foe den kan jere na boskopoe foe Gado nanga wan lespeki fasi.
20, 21 <sept.> Ma ala di den soema habi na wroko foe den dansi, ma tokoe ala dé, aiwasi wan hafoe joeroe
langa, [ma] tokoe den meki foeroe moeiti foe kon sidon nanga wi, jere na tori foe Gado. En na fodewroko sabaten
den alamala bori foeroe njanjan, dan den koti bâna wiwiri tjari go bradi na sé wan hoso. [En] dan den teki hafoehafoe foe ibriwan foe den njanjan kanti na na bâna wiwiri tapoe, en dan den kari na dede soema nen, disi ben dede
granwe kaba, en dan den taki: na joe na dede soema, wi alamala de gi joe na njanjan tide, foe joe kon njan meki
joe bere foeroe. En dan den teki watra trowe na gron, den taki: wasi hanoe foe joe njan en foe joe dringi. [En] dan
den srefi, moksi nanga den pikin-nengre, dan alamala graboe na njanjan, disi den ben kanti poti na tapoe na bâna
wiwiri. En dan den srefi njan, te den bere foeroe, en te den njanjan kaba. Dan den trowe watra na gron, den taki gi
na dede soema: di joe njan, we, teki watra çlringi. Dan den kanti dran trowe na gron sosrefi toe, [en] nanga ken
watra ofoe lika en ala den sani.
Dan den kari na dede soema nen, den taki: joe na dede soema, joe wi gi ala den sani. En dan den kaba foe doe
ala den sani. Na so na libi de waka na ala den heiden kondre, so ogri.
22 <sept.> Na fréda mamanten froekoe-froekoe den soema teki preti nanga krabasi en spoen en komki, en den
tjari go poti na tapoe na bâna wiwiri na sé hoso, dape den ben trowe na njanjan. Dan den teki tiki naki ala den sani
broko knin-knin.
En den taki: wi de broko den sani gi joe, na dede soema, foe joe tjari go nanga joe. We na so den heiden soema
habi na ferkerti praksen. En den taki, te den doe so, dan na dede soema sa teki den sani troe. Ke p&i, na so den
heiden soema alamala de na mi na don fasi foe den gran afo foe wi.
Na sébi joeroc mamanten wi meki fri makandra, wi dringi sweri. [En] dri soema foe granman Josua, nanga dri
soema foe granman Adam, we, na den 6 soema dringi na sweri: dri soema foe granman Josua na Matoewari en dri
soema foe granman Adam, [en] <foe> Boni-nengre. We na so den meki na verbond, [na] na foeroe sani tapoe: fa
na libi moese waka to pikin foe pikin-pikin. En wi moese libi wan switi libi nanga wi na wi makandra. [En] wi
moe helpi wi srefi nanga makandra, to trawan de na mi nowtoe en pina, someni leki wi kan. We moro foeroe sani
libi, disi no skrifi na mi na boekoe dia. We, na fo joeroe bakadina wi hori kerki gi den, en pod foeroe fermane na
den jesi. [En] mi poti ala sani na den fesi krin-krin, [en] so leki fa Masra Gado gi mi na tranga foe taki [en] nanga
den. So den alamala hopo, den go na wan sé, na wan tra presi, den wawan en den nanga den makandra, oema
nanga man, en jongoewan nanga graniwan, den alamala go taki makandra. Dan fosi den kon piki wi, den taki: den
alamala wani foe go na kerki; fa wi sabi foe doe nanga den foe den sa hori na kerki, meki wi doe so nanga den. En
den alamala de na wi hanoe, en meki wi sori den na pasi foe Gado, disi den moe waka, foe den kan go na Gadokondre. We Noah piki den, a taki: Gado seni Johannes King foe a tjari na boskopoe foe Masra Gado kon gi oenoe
foe oen jere. Ma na tori disi no <de> wan libisoema tori, bikasi a no libisoema seni wi kon dia. [En] na Masra
Gado srefi seni wi. We, oen alamala go na oenoe hoso solanga. Ibriwan moe prakseri na mi hen had boen-boen,
san a wani. En dan, to wi de foe gowe, dan fosi oenoe piki wi. Oen alamala kon nanga makandra, kon piki wi
noja. We, sosrefi mi Johannes King taki wan wortoe nanga den soema agen, mi taki: Oen si, Masra Gado wani ala
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soema moese kon na hen. Ma wi no moe go na hen nanga dwengi, ma nanga lobi. We, oen alamala moe prakseri
boen-boen. [En] oen si, Masra Gado sari foe oenoe, a lobi oen.
23 <sept.> En ala dé wi taki Gado tori nanga den soema, [en] foe fermane den nanga bigi lespeki. Den soema
de ferstan na tori krin toe, bikasi na den maniri srefi joe kan si dati, [en] fa den soekoe foe kisi na tori foe Gado
krin. En dati ben doe mi wan bigi prisini, [en] wi si krin, taki na wortoe foe Gado no de foe soso. [En] na wortoe
habi Gado tranga na mi troe-troe.
24 <sept.> Na sonde mamanten mi hori kerki agen. Mi fermane den nanga foeroe wortoe foe Gado. Na
bakadina mi sori den ala den toe bigi prenki, di foe Owroe Testament fosi, na baka mi sori den na trawan. [En] so
mi taki foeroe tori nanga den, en mi poti foeroe fermane na den jesi krin, fa wi Masra Jezus Kristus ben pina en
dede foe wi alamala hede. Ma oenoe no moese denki, hen srefi ben doe wan ogri. Na wi libisoema ben doe na
ogri. Bikasi na wi ben fiti foe kisi so wan strafoe, en na wi ben moese dede so wan ogri dede. En di mi taki so
nanga den soema, kaba mi singi wan psalm foe taki Masra tangi; [en] di wi wani hopo, wan bijari oema hopo
tanapoe, a kari mi: Johannes King. Mi piki, en na oema taki: di joe de gowe, hoefa joe de go doe nanga wi? [En]
joe no moe libi wi langa. En te joe go, joe moe kon na wi hesi baka, bikasi na tori foe Masra Gado <di> joe tjari
kon na wi, joe si, wi bribi na tori, taki a no de wan lé tori. A de wan troe-troe tori. Joe si, mi dati, kerki no trobi mi
foe mi no moe go. En sensi mi de, mi no ben habi wend na [na] mi tapoe granwe, foe trobi mi na noti di mi no ben
sabi. Ma fa joe kon, mi jere na tori foe Gado, a prisiri na mi mi hati so, te mi wensi fa oen kon dia, oen ben tjari
ala sani foe dopoe soema. Dan a ben sa boen en prisiri na mi moro tranga, en nanga dati [na] <dan> ml komoto na
mi ala den didibri sani. Ma sonten te foe oen kon dia baka, mi go dede, na dati de hati ml. Ma efi ml ben go na
kerki, te mi kisi dopoe fosi mi dede, a no ben sa had mi moro. We na oema taki: Johannes King, te joe go, joe no
moe tan langa foe tjari bakra kon dopoe mi. En efi joe tan langa, te mi dede na mi na sondoe, so mi de go klage
joe gi Masra Gado, taki joe tjari na tori foe hen kon gi wi, kaba wi wani, ma now joe gowe, joe no wani kon na wi
moro, en joe meki wi Iasi. Na so den alamala taki na srefi wortoe, en dan den alamala hopo tanapoe, den taki:
grantangi foe Masra Gado, di a seni joe foe joe kon poeroe wi na mi na pina libi. Amen.
We, na so den soema foe [na] granman Adam ben taki nanga mi na dé <disi> en na taki foe den ben gi mi wan
led firi na mi mi hati.
25 <sept> Na moende wi komoto na na fosi pranasi, dape wi ben tan. Wi go moro na hoposé, na wan tra
pranasi, a nen Asisi.
26 <sept.> Wi go sribi dape na toedewroko. Mi hori kerki gi den dape agen. En wi sribi dape toe neti. Na
dridewroko mamanten wi komopo dape go moro na hopo; wi go doro te na laste pranasi, a nen Krontibo-Ponsoe,
en na kapiten foe na pranasi, a nen Kofi-a-kon-baka.
27 <sept.> [Ma] na dé di wi doro dape, mi hori wan begi kerki gi den. En wi singi psalm prijze Gado foe hen
boen hati, foe disi a tjari wi nanga boen, te wi doro ala den kondre nanga boen. We sosrefi mi begi gi den alamala.
We, na na srefi neti Masra Gado ben strafoe mi pikinso nanga wan tifi hati. [En] na tifi ben had mi so tranga, te
mi no ben kan foe hon na pen moro, en na tranga pen dati ben doe mi toemoesi ogri. En ke, grantangi foe wi boen
had helpiman, di mi no ben man foe hori na tranga pen so na mi skin moro, mi hopo go didon nanga bere na gron
en begi Masra Jezus; mi taki: ke mi Masra, mi sabi noti sa man foe strafoe mi, boiti joe mi lobi helpiman wawan.
Na joe habi na tranga foe strafoe mi so leki joe wani. Mi sabi toe, joe no de strafoe mi foe soso, sondro mi no doe
wan ogri. En ke, mi Masra, sari foe mi. Sonten ml doe wan ogri, disi mi no sabi, ke mi Masra, gi mi pardon foe na
ogri di mi doe. We, di mi begi so nanga bere na gron, ke, wi boen hati Gado sari foe ml, a jere na p6ti begi foe mi.
En na srefi neti Masra seni na jeje foe hen kon piki mi, a taki: Johannes King, na foe sondoe hede mi strafoe joe,
foe disi joe sribi na den hoso disi joe no ben moese sribi, [en] na dati tjari na strafoe gi joe. [En] na so Masra Gado
meki ml sabi na ogri di mi doe wanten. En mi doe so troe-troe; na strafoe fin mi, bikasi di wi ben go na Djoeka,
en di wi doro na na prasani, a nen Nikiri, na dape den soema gi wi wan bigi hoso, foe wi alamala moese sribi. Ma
leti na bakasé foe na hoso wan bigi kroektoe gado hoso de, a fasi nanga na hoso, disi den gi wi foe sribi. [Ma] dati
no ben boen na mi ml hati, foe ml moe sribi dape, ma di wi no ben kan man foe feni wan tra hoso, disi kan hori wi
alamala, helpi no ben de, en nanga begi wi go sribi na mi na hoso. En na baka wi no ben si dati moro, te di wi go
na den Boni-nengre, dan fosi wi si dati na na fosi pranasi di wi doro. Den soema gi wi wan hoso agen foe wi tan
na mi, ma na hoso no ben boen foe wi tan; [en] na hoso habi obia sani na mi, foe dati hede wi no wani tan na mi
na hoso. Wi go tai amaka na doro, na den apresina bon ondro, bikasi den prani foeroe bon na na pranasi. Ma wi
ben poti den pagara sani foe wi na mi na hoso, en Salome nanga den toe oema pikin, den dati wawan ben de sribi
na mi na hoso. We, di wi komoto dape go moro na hopo, na na tra pranasi, di meki toe, [en so] den gi wi wan hoso
agen foe wi sribi. Na hoso no ben boen foe wi tan agen, na hoso ben fasi na bakasé nanga wan kroektoe gado
hoso. We dati no ben been na mi foe troe, ma di wi no ben kan feni wan tra presi foe sribi, helpi no de, wi begi
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Masra nanga kni na gron, foe Masra no moe mandi nanga ml foe dati. We, wi sribi dape toe neti, dan fosi wi go
moro na hopo, na na laste pranasi. We, di wi doro dape, now wi lobi helpiman feni foe been, foe seni wan pikin
strafoe kon [now] na Johannes King. We, grantangi foe wi lobi Masra Jesus Kristus, di a sari foe mi, a no hori na
strafoe langa na mi skin. En mi prijze Masra Gado foe hen boen hati. Amen.
28 <sept.> Mi hori kerki, en mi hori doro foe fermane den soema nanga Gado tori.
29 <sept.> [En] fréda mamanten mi hori kerki, en mi fermane den soema pikinso agen. Dan wi taki dan
alamala adjosi, en nanga bigi prisiri den alaxnala tjari wi go na boto, en wi saka kon na na tra pranasi di de moro
na bib, pe na granman Adam de.
30 <sept.> Na satra sabaten wan toe dri soema foe granman pranasi den kon sidon nanga mi foe jere Gado tori.
En mi taki na tori foe wi boen hati Masra Jesus Kristus nanga den, en na tori ben naki den hati. Den maniri srefi
nanga den wortoe disi de komopo na den mofo ben sori dati. We, sosrefi mi taki foeroe wortoe nanga den, gi den,
foe len den toe, fa didibri kori soema na alafasi. En fa a de kori den toe nanga ala den kroektoe gado sani; ala den
dati, ala de foe didibri. En efi oenoe tan so na mi foe na bribi na obia sani, te oen dede, na mi na strafoe oenoe
moese go. En den alamala begi mi, den taki: grantangi Johannes King, joe no moe libi wi langa, fosi joe kon na wi
baka. Bikasi efi wi trowe ala den wenti foe wi, kaba wi bribi foe Gado, wi kisi dopoe, en na dé disi wi kisi dati,
kaba débroko wi dede srefi, a no hati wi moro.
1 oktober. Mi hori wan begi kerki. Foeroe soema kon sidon foe jere.
2 <okt.> We ala den dé, na moro bigi fanowdoe sani di mi doe <na> foe fermane soema.
3 <okt.> Na na srefi wiki disi, wi bigin foe meki njanjan doro nomo, foe wi tjari na pasi.
4 <okt.> En ala den soema ben loekoe wi toemoesi boen. Den gi wi njanjan doro nomo.
5, 6 <okt.> Na sabaten mi hori kerki, [en] wan leri kerki, foe poeroe na Gado wortoe pikin moro krin gi den
soema; fini na wortoe foe Gado toe. Bikasi joe kan si dati krin na den soema maniri srefi, fa den habi prisiri foe
jere na tori.
7 <okt.> Na satra wi poti alasani klari foe lai boto. Ma wi no lai na na dé <disi>.
8 <okt.> Na sonde mamanten aiti joeroe, wi go hori kerki, ma den soema haksi mi foeroe sani, den taki: baja
Johannes King, joe no moe mandi nanga wi, foe disi wi de haksi joe so; wi wani sabi. We, grantangi, grantangi, no
kibri wi, en taki gi wi, taki gi wi, sani disi wi moe doe, [en] foe Masra Gado moe gi wi pardon. Mi taki foeroe
nanga den. En na dati sonde foeroe soema ben habi pasensi foe jere na tori foe Gado nanga bigi prisiri en lepeski.
Ala soema kon sidon foe jere, dati ben prisiri na mi hati. En so den alamala begi mi, den taki: grantangi-tangi
Johannes, te joe go, no tan langa libi wi, kon hesi, bikasi na joe Masra Gado seni foe joe kon poeroe wi na didibri
hanoe. We Johannes King, wi alamala bribi na wortoe foe Gado, disi joe taki gi wi. Tangi-tangi no tan <so> langa,
te wi alamala dede soso. Efi joe tan so <langa> te wi alamala dede, dan wi sa go taki gi Masra Gado, te a haksi
foe san hede wi no ben bribi foe hen, dan wi sa kiage joe gi Masra, wi sa taki: Masra, joe no ben seni joe
foetoeboi Johannes King tjari na boskopoe kon na wi? We, Masra, wi álamala ben piki hen taki wi wani go na
kerki. Ma di joe go, joe no kon moro. We Johannes King, joe si, efi joe no kon na wi moro, te wi alamala dede
soso, na so wi de go kiage joe gi Masra Gado, joe jere, Johannes King? Mi piki den, mi taki: Masra Gado seni mi
foe mi tjari na boskopoe kon na oenoe, ma mi no sabi foe dopoe soema. Na den leriman foe wi sabi foe dopoe
soema, na den sa kon dopoe oenoe alamala. Ma mi sa kon nanga den toe, en mi sa skrifi ala sani tjari go gi den
leriman, en dan wi no sa tan langa foe kon na oen. We, wi sa kon hesi baka na oenoe. En na moende mamanten
froekoe wi lai boto: loekoe, wan man kon na wi, na man nen Toto Kwasi, a taki: Johannes King, joe no moe gowe
libi mi, sondro mi gi opoe na kerki,1 bikasi mi no habi wenti na mi tapoe de dansi. En toe jonkoeman agen taki
sosrefi toe. Mi teki den nen opoe: Kwakoe nanga Kwasi. En wan oema, a nen Aberwa Fosroe. Trawan wani gi
opoe agen, den dati habi wenti. En mi taki: di oen alamala wani gi opoe, oen tan te mi kon baka. En dan oenoe
alamala trowe den kroektoe gado wanten, dan oen gi opoe na kerki, dan oenoe alamala komoto na mi na didibri
wroko wanten. We, na srefi sonde di meki aiti dé na mi na moen oktober, [en] na granman Arabi Adam, nanga ala
den kapiten foe hen, en ala den tra soso soema kon piki wi foe toe tron agen, den taki, den alamala piki wi nanga
den heri hati, [èn] den taki: wi wani teki na bribi foe Gado nanga prisiri, ma Johannes King, oen si, te oen go na
bilosé, oen sa si wan tra hedeman foe wi, oen moe taki gi hen taki, na so oen tjari na bribi foe Masra Gado kon na
wi. Ma wi alamala wani meki na hedeman tjari oen go taki gi na Fransman, disi ben kon fri nanga wi fosi, a nen
Tolinga. Oen taki gi hen taki, na so Masra Gado seni kerki kon na wi, ma wi alamala wani teki na bribi. En foe
dati hede wi seni piki den foe den kan sabi taki wi wani. We, na so den Boni-nengre piki wi nanga den heri hati.
<8, 9 okt.> Débroko mamanten den alamal tjari wi go na boto nanga prisiri. En den alamala begi mi, den taki:
Johannes King, grantangi tangi, no libi wi langa foe kon na wi baka, en membre wi toe na mi na begi foe Masra.
En so den oema alamala kari den man, trawan na baka trawan, ibriwan begi so srefi. En den taki agen: Johannes
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King, grantangi membre wi, joe no moe fergiti wi [en wi] na mi na begi [hen]. Wi go na boto, wi saka bilo go sribi
na wan boesi kampoe.
10 <okt.> Débroko wi saka bilo kon sribi na wan boesi kampoe.
11 <okt.> Agen débroko mamanten dridewroko wi hopo, en wi pan tranga doro-doro, te na Porigoedoe. En wi
go sribi dape, hori kerki.
12 <okt.> Débroko mamanten mi hori kerki gi den soema agen. We, Porigoedoe, dati de leti na prati foe na liba
Lawa nanga Marwina liba. En na dia tori foe den Boni-nengre kaba. Amen.
[En] na na srefi fodewroko mamanten den toe soema kon na mi, en den taki: baja Johannes King, wan sani hati
wi toe soema, wi kon taki nanga joe, begi joe. En mi piki den, mi taki: a boen, mi sa jere oen. Nomo Augustus fosi
bigin, a taki: joe si mi ben gi opoe na kerki langa ten, ma mi no ben dopoe ete, en di pina kon kisi mi - en mi no
ben kisi dopoe ete, di pina kon moro mi - na foe da hede mi ben lowe go kibri na mi boesi. Ma nanga ala di mi de
na mi boesi, mi no ben fergiti foe begi Gado, [en] ma mi no ben man foe helpi mi srefi. We, now mi si Masra
Gado sari foe mi, a seni hen foetoeboi kon na wi dia. Grantangi, mi brada Johannes King, te joe go na foto, taki gi
den leriman taki, meki den loekoe na mi boekoe foe Masra Bau, den sa si na nen Augustus foe Masra Sikran, disi
no ben dopoe ete, [en] nanga [na] April foe Asridan. We, wi ala toe seni begi den leriman foe wi, grantangi-tangi
te leriman nanga Johannes King de kon na Djoeka, leriman membre wi - grantangi leriman Van Calker, tjari wan
toe broko broekoe, [en] nanga wan toe broko empi kon gi wi, foe wi kan tapoe wi skin. En te leriman kon na
Djoeka, wi sa taki nanga leriman, [en] bikasi wi hangri foe kisi na sani disi wi ben Iasi: we, na santa dopoe foe
Masra. En na so den toe soema ben begi mi Johannes King, foe mi tjari na boskopoe kon gi den lobi leriman foe
wi, [den] <di> pina moro den. Amen.
13 oktober, [en] wi libi Salome Afi nanga den toe oema pikin foe hen, Wilhelmina Abeni, nanga Adolfina
Akoeba, nanga den dri man soema Majoro nanga Nanoe nanga Kansi, en a boi Lukas, na den dati wi libi na
Porigoedoe, en den no go na hoposé moro nanga wi, go taki adjosi. En mi Johannes King nanga Noah Adrai, en
Isaäk Adjani, en Atamaren, en Asoekoe Boni, en na boi Samuel Kwakoe, na wi go baka te na Krementi. En na
srefi fréda, di wi komoto na Porigoedoe, wi go te doro wanten na Krementi.
14 <okt.> Na satra wi tan nanga den dape, te wan joeroe ten, dan fosi wi go na na tra pranasi, a nen Pouwi. En
na dape kapiten Geni de. We, kapiten Geni nanga hen brada Njan-Kwasa, den nanga tra soema moro, foe na srefi
pranasi, den dati, mi si, habi wan led firi foe na wortoe foe wi lobi helpiman, bikasi den begi mi toemoesi foe dati.
En den taki: ke Johannes King, membre wi nanga na kon baka, grantangi <membre wi nanga> na begi foe Masra.
We den soema foe Pouwi den dati wani leti begiman toe na mi na boskopoe foe Masra. En na sabaten wi drai baka
go sribi na Krementi.
15 <okt.> Sonde, wi drai baka kon na bilosé, en wi kon sribi na wan pranasi, a nen Tabiki. [En] wi hori kerki
dape agen.
16 <okt.> Na moende mamanten mi hori kerki agen, dan wi taki ala soema adjosi, [en] wi saka kon baka na
Porigoedoe, en wi sribi dape. Ma mi no hori kerki na na sabaten moro.
17 <okt.> En débroko mamanten mi Johannes King nanga Isaäk en Majoro en Asoekoe, wi fo soema go fara
wan bon. Wi koti wan pisi, foe wi meki wan mata, foe mi fon alési. We, di wi koti na phi oedoe, tjari kon na
Porigoedoe, wi lanpresi, mi teki haksi foe mi kapoe na oedoe pod led. En na haksi misi na oedoe, a grati pasa kon
fadon na [na] ml kroektoe hanoe sé foetoe, en a kapoe mi wan bigi kapoe, a ion foeroe broedoe sote, ma a no hori
langa fosi na broedoe tapoc. En Masra Gado sari foe mi.
18 <okt.> Débroko mamanten mi ben waka pikin-pikinso nanga na foetoe, ma no wan soema ben denki mi sa
waka so hesi nanga na foetoe. We, na Masra Gado ben heipi mi so hesi. Mamanten mi hon kerki.
We [di] mi singi wan tangi psalm. Di wi kaba foe singi, nomo wan gran soema foe Porigoedoe, a nen Adam, na
wan komando nengre foe den friman, en owroe friman, a ben libi na bakra pranasi langa ten, en foeroe jar pasa
kaba, foe sensi na ten di hen nanga den friman ben lowe go na boesi, [en] a hopo, hen nanga den [tra] oema
[moro], den alamal saka kni na gron, den begi Masra Gado, den taki: grantangi wi Gado, joe srefi si fa wi de pôti,
grantangi wi begi Masra Gado foe joe foetoeboi Johannes King nanga ala den trawan, na wan enkri dé nomo, ke,
Masra no moese mandi foe disi wi tapoe na foetoeboi foe Masra, foe den tan nanga wi na wan dé moro. We, di
den begi Masra Gado so, dan fosi den taki: Johannes King, joe si, wi begi Masra Gado foe joe no moe gowe.
Tamara joe moese hori kerki gi wi, a wan dé fosi oen gowe. En dan den alamal taki Masra Gado grantangi foe disi
a sari foe den, a seni soema foe kon poeroe den na mi na pina libi. Dan den begi agen, den taki: grantangi, wi
Masra Gado, joe moese doe Johannes King boen, en joe moe helpi hen, foe no wan ogri no moese miti hen. Ke
Masra Gado, grantangi-tangi, joe moe gi Johannes King langa libi, meki a helpi wi pôti, en poeroe wi na ondro na
tranga foe didibri; ke Masra, loekoe Johannes King boen gi wi, meki a leri wi na pasi di wi moe waka, foe wi sa
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komopo na didibri hanoe. En so den alamala naki hanoe, den taki Masra grantangi. Amen.
19 <okt.> Mamanten den alamal kon sidon, mi hori kerki, en di mi de foe hopo, nomo ala den oema soema foe
Porigoedoe, nanga na srefi owroe man, Adam, den alamala hiti kni na gron, den taki Masra Gado grantangi agen,
foe di a seni soema foe kon poeroe den na mi na pina libi. Amen.
We di den begi so, nomo na granpapa kari mi: baja Johannes, mi pikin; en a taki: joe si, joe na foetoeboi foe
Masra Gado, en na Gado srefi poti joe foe joe loekoe hen wroko. We joe si, joe no moe loekoe na na SOSO wroko
foe grontapoe dia, joe libi [di] <de> foe Masra. Joe si, na sani disi Masra Gado wani foe joe doe, na hen joe moese
doe. En joe no moe stré nanga hen, foe hen hati go bron nanga joe, a go kiri joe poeroe na wi hanoe sondro joe ten
kisi - foe joe no loekoe na na SOSO wroko foe grontapoe. En [doe] na wroko di Masra pod joe foe doe, na dati
joe moe doe. En efi wan soema wani pori joe nen, taki joe lesi, joe no man foe wroko, meki a pori, joe no habi
trobi nanga dati. We, meki a taki san a wani. Na disi wi nengre no sabi sani, en efi wi ben <sabi> sani soleki fa
bakra sabi, clan wi alamala ben moese de wroko gi joe, en joe srefi no ben moese wroko, doe wan tra wroko,
solanga joe de na disi grontapoe, boiti na wroko foe Masra Gado wawan. [En] bikasi na wroko di joe de, a bigi
nofo kaba: Masra Gado pod joe, foe joe moese loekoe ala nengre. We, na wroko dati bigi nofo kaba. Efi wan
soema no wani loekoe joe, meki a tan, [en] Masra Gado srefi sa loekoe joe. Amen.
We, di papa Adam nanga den soema foe hen begi Masra Gado so gi ml, [en] mi Johannes King piki den, mi
taki: grantangi foe oenoe disi oen begi Masra so gi mi, en Masra Gado moe sari foe oen.
20 <okt.> En débroko mamanten froekoe, mi hori kerki. Ala den soema foe Porigoedoe kon makandra. Wi
alamala saka kni na gron, wi begi Masra Gado, en wi taki hen grantangi, foe hen boen hati no moe weri, en fergiti
wi nanga na santa tori foe Masra. En di wi kaba foe begi, wi singi wan psalm, en [di] wi hopo wanten go na papa
Adam hoso. Mi nanga Isaãk, wi go teki poeroe ala den obia sani foe hen tjari go na boto, en wi trowe hafoe na mi
liba, en so wi taki ala soema adjosi, wi go na boto. Wan man nanga toe oema tjari wi kon pikinso na bilosé. En
den helpi wi hari wi boto abra na bigi soela, a nen Porigoedoe. Na na soela nen den teki karl na pranasi:
Porigoedoe. En dan wi saka bib, wi kon sribi na wan boesi kampoe.
21 <okt.> Débroko wi kon sribi na wan kampoe, a nen Nason.
22 <okt.> Débroko mamanten ben de wan sonde. En wi hori begi kerki, en wi teki reis agen. Na dé dati wi pari
tranga. Wi kon na wan presi, a nen Feti Tabiki. Na dape wi go sribi.
23 <okt.> En débroko wi hopo teki reis agen; wi go tapoe sribi na wan wrokopresi foe den Boni-nengre. En
dape wan hedeman foe den Boni de; mi taki nanga den sosrefi leki wi ben taki nanga den trawan. En den alamala
piki na srefi fasi, den taki: a boen na wi alamala foe wi go na kerki, soleki den trawan wani, so wi srefi wani toe.
Ma oen moe kon baka na wi, nanga na tori. En wi si krin taki ala den Boninengre habi na wan mofo, troe-troe.
24 <okt.> Na toedewroko wi kon doro na Masra Kappler pranasi; wi tan dape lostoe pikinso, te aiti joeroe na
neti fosi wi komopo dape go na Wana-kriki mofo. Wi tan sribi dape, te débroko mamanten fosi wi go na mi Wanakriki. [En] ma wi pina toemoesi ogri pasa marki na mi Wana-kriki, en so wan bigi-bigi boto, ala den toe boto, disi
wi ben tjari! Ma watra dré krin-krin na mi Wana-kriki, te den boto foe wi no ben kan foe feni watra foe waka
moro. A dré te a IN soso santi, ma grantangi foe wi boen had helpiman; [en] di wi begi hen a trowe pikin alen gi
wi wan sabaten. Dati meki wi kon si wan pikin watra, disi wi kan hari boto na son presi. [En] son presi agen wi
hari na soso santi tapoe, [en] son presi wi hari na mi pikinso watra. En son presi wi trowe lolo hari boto na tapoe
Ma wi moe poeroe ala sani na mi boto, fosi wi hari na soso boto abra na dré gron, dan fosi wi tjari ala den lai [foe]
waka na foetoe go poti te na fesisé. We, na wroko ben tranga gi wi toemoesi, pasa marki, ma tokoe mi no sweri
taki noiti mi no sa waka na Wana-kriki moro, nono, [en] mi wensi, efi wi lobi heipiman wani so, nanga hen
tranga, efi a sari foe mi, mi no waka na mi na kriki nanga so wan ogri tranga dréten moro, bikasi wi ben firi pina
toemoesi.
25 <okt.> Aiwasi na kriki habi watra, tokoe a de wan pina presi foe waka a tapoe nanga birbiri, en so wi waka
na heri dé, hari boto te neti, wi sribi na mi Wana-kriki.
26 <okt.> Débroko wi hari boto agen, te na watra kon dré toemoesi, wi tapoe wan dan. We di wi doe so, na
watra kon sweri pikinso na mi na kriki, bikasi na kriki de wan swampoe presi. En wi hari boto wan toe dri oekoe
langa. Wi meki kampoe na mi boesi, wi sribi dape.
27 <okt.> En débroko fréda mamanten, wi teki pasi, wi kon miti nanga <wan> toe Djoeka-nengre, den de toe
man nanga wan oema, en dri pikin. [En] wi miti nanga den na wan presi, a nen Kapasi Masanga, na dape na watra
de prati leti na mindri. En hafoe de ion go na Marwina, en na tra hafoe de ion go na Kotika. We den soema ben de
na mi na srefi pina leki wi de toe. We, wi kon moksi makandra. Den heipi wi hari boto, en wi heipi den hari foe
den toe, bikasi pe na prati watra de, a dré krin-krin. A iibi soso doti nanga santi, en noti no ben man foe tan na mi
na boto foe wi, ala sani wi ben poeroe tjari waka nanga foetoe go poti na fesi, dan wi kon hari na soso boto, ma
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tokoe ete wi no ben doro na dipi watra. Wi ben sribi dape; wi meld kampoe, bikasi wi no ben kan foe han [han]
ala den boto na srefi dé. Na hafoe wi hari kon pod na pasi.
28 <okt.> En débroko mamanten wi hari ala den boto, wi go doro na dipi watra, wi go sribi na wan presi, na
wan kriki mofo, a nen Nengre-kriki.
29 <okt.> Sonde mamanten mi hori begi kerki; wi komopo dape go sribi na Tamaien.
30 <okt.> [En] di wi komoto na Tamaien, wi saka kon te na na fosi pranasi. Di wi komopo dape, wi kon sribi.
31 <okt.> En di wi komopo dape, na srefi dé, wi pari tranga te neti, en wi waka na heri neti te doro NjoenFoto, wi pasa te kon doro na foto. En so wi ben waka na heri neti doro, te fo joeroe moesoedé, fosi wi doro na
foto. En ala nanga ala wi ben waka tin na dri dé langa na pasi, fosi wi doro na foto.
2
Na dri joeroe bakadina misi Mosse Jalsi nanga Toekoe kon na ml. Den taki granman Noah seni kari ml. En mi
hopo wanten, mi saka na boto, ml go nanga den [en] na Maripaston, en di wi doro, Ma Lidia, mi nanga hen go na
Noah, en mi taki Noah odi, ma a ben swaki toemoesi kaba. En a piki safri. Di Noah si mi, a taki: Johannes, ala na
trobi ml nanga joe ben habi - mi klage joe, joe kiage mi - meki wi kaba nanga dati. [En] ala den sani dati na
wiswasi wawan, dati no de helpi wi noti. En dan Noah taki agen: Johannes, ml kari joe, ma mi no kari joe foe [joe
foe] kroetoe, efi ml habi leti, en efi joe habi leti, no-no, a no <foe> dati ml kari joe. [En] ml kari joe foe taki nanga
joe. En Noah taki agen: Johannes, na boen disi Gado gi wi, mi no wani Iasi na boen, en na kerki di Gado gi wi, efi
mi dede joe no moe libi na kerki; joe moese kon baka na Maripaston, kon tan loekoe na kerki. We joe no moe libi
na kerki, en alwasi joe no bekwaam foe hori skoro gi den pikin, ma tokoe hori someni leki joe kan. En na baka
Noah taki agen: Johannes, ala sani mi hen doe nanga joe, en ala sani joe ben doe mi, joe moe teki ala toe tai na
wan bosoe, dan joe diki wan horo, joe beri ala na mi gron. We, na so granman Noah ben taki den laste wortoe
nanga ml Johanes King. Dan a no taki nanga mi moro, te a tapoe bro, a kaba.
3
Na na sonde pinkster, mi Johannes King ben waka nanga smokosipi go na Maripaston, bikasi Masra Bergi disi
de bai hoedoe, hen nanga wan foe den gran masra foe hen ben kon na ml, na Mi-wan-libi. En den taki, meki ml go
nanga den na Maripaston. En mi ben de hori wan pikin kerki na na mamanten. En na sipi kon doro na ml; mi no
ben singi psalm foe wi hopo ete. En mi taki gi na masra: tan loekoe ml pikinso, meki mi singi psalm, wi komopo
na kerki, mi sa go nanga oen. We di ml kaba, ml go nanga den toe na Maripaston. Mi nanga den masra go taki
Noah odi, en Noah piki ml so switi. Mi nanga den toe masra sidon taki tori nanga Noah, te a langa, dan mi hopo
libi den toe masra na Noah hoso. Den sidon de taki tori, mi go waka taki ala den tra soema odi. En na baka den
masra seni kon kari ml, den taki a ten foe wi gowe. En ml go taki Noah adjosi nanga den trawan; ml nanga den
masra saka go baka na ml kampoe. We na srefi sonde foe pinkster, di wi ben de go na Maripaston, wi ben miti
granman Noah wefi Albertina na Jaw Korsi gron na Karoe. En hen nanga Krisjan Apaiboen nanga Jonas Djaki foe
Kreji, den ben de tjari Albertina go na foto. We na dé di Albertina gowe, na srefi sonde sabaten wan tra pikin sipi
go na Maripaston agen, en den soema foe Maripaston ferteri mi, den taki na na kapiten disi Noah de bai sedre
hoedoe gi, na hen seni basi Jonas nanga wan tra masra moro, kon na Noah foe kon bai hoedoe. We na masra, den
nanga Noah sidon na heri hafoe neti, den de taki tori, den de dringi, te erfoe joeroe, na clan fosi den hopo foe go
didon. We di den hopo, na na bigi neti Noah go safri na Frederika Kwasiba hoso go sribi, foe no wan soema moe
sabi dati hen go na Frederika hoso na neti. We di Noah sribi na Frederika hoso te moesoedé, a wani komopo safri
go baka na hen hoso, na na neti <dati>, bifo dé krin, foe no wan soema moese si hen, we, di Noah wani hopo, a no
kan hopo: hen kroektoe hanoe nanga hen kroektoe hanoe sé foetoe Ian krin-krin. En Noah fed foe hopo te a weri,
a no kan hopo tanapoe; a feti te hen hanoe piri na wan sé pikinso. We di Noah si hen no kan hopo, a seni soema go
kari Keeti kon na hen. En dati meki a sani kon na krin wanten, foe ala soema sabi na ogni disi Noah doe. Den go
hopo Noah tjari go na hen hoso, en wanten Noah didon, a no man helpi hen srefi na noti moro, en a no kan pisi, a
no kan go na we, ala toe sani tapoe gi hen. We nanga toemoesi moeiti fosi a sa pisi pikinso, nanga moeiti fosi a sa
we pikinso. We Noah hati ben de weri doro. En na na sonde neti foe pinkster Noah ben siki te na na sonde na baka
pinkster, na na neti <dati> Noah dede.
4
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Na na sonde di meki wan na baka pinkster, na na sonde neti dati granman Noah Adrai dede. Wi beri hen na 30
mei. En foeroe soema ben go sribi na na dede hoso foe Noah en son foe den man soema foe birti ben de na mi toe
de sribi nanga wi. We débroko mamanten na 9 joeroe ten so, mi Johannes King nanga Mosse Séwatra, nanga fo
heiden jonkoeman [en] wi sidon na Samuel di foe Noah pikin hoso en wi de taki tori. [En] nomo misi Légina Jaba
kon taki gi hen papa Mosse safri, a taki: grantata kon na Jakobus Vos tapoe leki wenti; a de na Noah hoso. En mi
Johannes King no hopo dape, mi sidon, en pikinso na baka wan tra soema kon kari mi, a taki: Johannes, grantata
de kari joe. En mi hopo waka go na Noah hoso en mi si Jakobus Vos tanapoe, en wan falsi geest kon na hen tapoe,
a de taki leki wenti. [En] di mi go doro na hen tapoe nanga wan krasi fasi, we mi haksi hen, mi taki: na hoepe joe
komopo? Na takroe geest piki mi a taki: na grantata seni mi. En mi haksi hen agen, mi taki: hoedisi foe den hemel
joe komopo, na fosi hemel ofoe na twéde hemel? En na takroe geest taki: na wan engri seni mi. En mi taki: hoe
engri dati? Kari hen nen meki mi jere. En na takroe geest taki: na wan Kerubim foe Gado seni mi. We na na taki
<dati> foe na falsi geest, nomo Masra meki mi kisi wan aparti hatibron na tapoe foe na falsi geest. Mi ban, krasi
hen nanga nen foe Masra Jesus Kristus; mi taki na ala soema fesi na nen foe Masra, en mi bari na falsi geest
nanga tranga sten, mi taki: toe marsi gowe, nanga nen f®e Masra Jesus. En na geest kon skreki, a taki: ja mi sa go,
ma meki mi tan pikinso fosi mi go. En mi taki: no-no, joe no moe tan moro, joe moe gowe wanten-wanten. We na
geest taki: mi sa gowe, ma mi sa kon baka. En mi krasi na geest agen na nen foe Masra Jesus; mi froekoe hen, dan
mi taki gi na takroe geest; joe <-de> lé, joe didibri joe. En joe no sabi dati na mi Johannes King Masra Jesus poti
foe loekoe na gemeente na Maripaston? En na takroe geest piki ml, a taki: ja ml sabi taki na joe a poti. We, nanga
na wortoe <disi> mi Ion go na doro, mi go teki wan sisibi, mi wipi Jakobus Vos nanga na sisibi na tapoe hen hed.
Wanten na takroe geest gowe, Jakobus Vos hal kon krin, na geest komoto na Jakobus Vos skin, a gowe. Ma na
geest ben wani doe foeroe ogri na Maripaston, na ala soema fesi, efi Masra no ben kon helpi wi. En na geest, di a
ben kon na Noah hoso - [en] ml Johannes King no ben de na na hoso - na takroe geest hari ala den wed hangisa
poeroe na den oema, a taki: den no moe tai wed hede, den moe komopo na na blaka wanten-wanten. En dati meki
den Maripaston soema, den alamala Iasi hati. En na takroe geest koemanderi den, a taki den alamala moese
komopo na mi na hoso foe granrnan Noah. wanten-wanten, sondro drai, den alamala moe marsi komoto. We, di
ml Johannes King kon, ml taki: na nen foe Masra Jesus, no-no, kwetikweti, no wan soema moese komoto, oenoe
no moe ondrodaniki na takroe [takroe] geest, oen alamala de sribi dia na mi na hoso; nanga nen foe Masra Jesus,
didibri no habi no wan tranga na wi tapoe.
En mi nanga son foe den soema sribi dape na na hoso, sondro wan sani doe wi. En wan dé di mi hori kerki, mi
taki nanga den alamala wan wortoe foe mi si efi den soema na Maripaston sori frede. We, mi taki gi den, en na
heri gemeente mi taki: oen si now, wan tranga feti hopo gi wi na na liba, foe fed tége didibri. Ma wi alamala moe
teki na fed sani foe Masra Jesus, nanga begi, meki hen srefi kon helpi wi. Meki wi alamala poti wi fertrow na hen
wawan, dan didibri no kan wini wi.
5
En foe sensi mi brada granman Noah dede, en fa mi ben Si ala soema na Maripaston ben Iasi hati, [ma] mi ben
poti wan begi na Masra [en] foe Masra srefi moe helpi poeroe na frede na mi den had disi den ben frede na
grantata, [en] na njoen kroektoe gado disi den heiden soema tjari kon na Santigron. En mi si Masra jere na p&i
begi foe mi. Na frede komopo na den soema hati pikinso na Maripaston. En foe sensi daten mi hori doro foe begi
Masra Jesus foe a helpi wi poeroe na falsi geest foe didibri na mindri den soema foe Matoewari toe, te na mi disi
jar na sani kon toemoesi ogri. En den Matoewari kapiten foe hoposé den alamala Iasi had krin-krin. En den teki na
grantata moro bigi leki na troe Gado. En Petrus Blaka Floeta kon tra dé na ml, a taki: meki mi helpi hen nanga den
kapiten foe hopo, bikasi den de pori na hen Matoewari nanga na grantata bribi foe den. We, di den toe kapiten foe
bilosé, Jakobus Tod foe Kwata.hede, nanga Petrus Blaka Floeta ben kon na Maripaston foe si granman foe foto,
en di granman gowe baka na foto, Jakobus Vos kon doro débroko mamanten. En mi Johannes King nanga den toe
kapiten, nanga ala den man soema sidon, wi taki makandra. En den taki: meki Johannes King srefi moe kon na
den kapiten foe kon pod na sani led, bikasi den frede foe tjari na boskopoe. Sonten grantata sa doe den ogri; a sa
kin den. We ml taki: a boen, mi srefi sa kon na den, bikasi mi no frede foe grantata; a no kan doe mi noti, [en] na
nen foe Masra Jesus. We, di Timoteus Jaw ben moesoe foe go nanga den te na Matoewari, tjari hen pikin <di> de
siki go na den famiri foe hen, [en] mi haksi Timoteus Jaw efi a sa frede foe tjari na boskopoe foe mi go warskow
ala den kapiten na Matoewari wan tranga warskowe, foe den moese kaba nanga na grantata bribi krin-krin.
We, Timoteus Jaw taki: ml no frede, pepe Johannes King, mi sa tjari na boskopoe foe go warskowe den kapiten
na fesi, foe den sabi joe sa kon na den, meki den kaba nanga na grantata sani wanten-wanten.
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6
Mi seni taki mi lobi leriman bigi odi, en mi seni piki Ieriinan na nen foe lobi helpiman, mi <kon> pikin betre
foe na siki di mi ben siki, te mi kan hori kerki boen noja. En di mi pikin brada Jakobus Vos kon na Maripaston, a
taki meld mi no moe kon na Matoewari ete. Hangri de toemoesi na na kondre. En foeroe soema prati-prati go na
ala presi foe soekoe den libi. <A taki>: meld mi tan solanga; te na joeroe kisi, hen sa seni piki mi.
En wan tra sani agen mi meki leriman moese sabi, [en] di wi heel lobi granrnan kon na wi na Maripaston, [en]
den jonkoeman foe wi no taki wan switi opleti taki nanga granman, soleki fa den ben seni leriman foe taki gi
granman. En den ben go na posöe go meki brifi seni gi granman na foto, en den ben taki na Maripaston, na Noah
pranasi srefi na gramnan moe de. En na wi famiri foe Noah Adrai srefi na granman wroko moe kon baka, en <den
aksi> efi land no <moe> teki Alanfanti foe granman. We jere, mi lobi leriman, lési na brifi di mi seni gi joe foe joe
moe kisi na taki krin. En den alamala sabi hen boen taki Alanfanti de wan heiden soema, en a no de wan koniman
toe, en a lobi dringi toemoesi tranga toe. We a de na srefi tranga dringiman leki Jesajas Goni, en Samuel Kolokoe,
en Salomo Kwasi, en Timoteus Jaw. En den alamala nanga Alanfanti de droengoeman makandra wan fasi. We den
meki barki, miti mofo, den sabi boen-boen dati Alanfanti no sabi foe tiri na wroko, ma tokoe den taki a moe go na
na wroko, foe den kan feni pasi foe doe san den hati wani. En dan Alanfanti no kan taki noti. Na so hen srefi de
toe. Ma Jakobus Vos no de na mi na barki nanga den. We di wi granman kon baka na foto, toe dé na baka Jakobus
Vos kon na Maripaston, [en] wi nanga den tra Matoewari nengre foe kapiten Jakopoe Trobi kampoe, wi sidon na
mi hoso, foe taki makandra, en foe wi jere wan sani. Den kapiten foe Matoewari, den disi de na hopo, den alamal
teki na didibri <di> de na Santigron foe den Gado [en] di den kari grantata. We wan foe den aposter foe didibri, di
de libi na Santigron, [en] wan Gran-Saramakanengre, a nen Kwogi-Kotroes, [en] komoto na Santigron, a go te na
hoposé na kapiten Jakob na Pikin-Saramaka ofoe Jakob kampoe. En dan a begi den kapiten efi den sa wani foe gi
hen wan presi na bilosé foe Jakob, foe den go libi dape, fara gron, dan den meki pikin pranasi dape, dan den kan
tjari na gado foe den, na grantata, go libi dape. En ala den Matoewari kan kon na den dape foe den kan dini
grantata dape, bikasi land en granman foe foto no wani foe den dini grantata na Santigron moro. En di den soekoe
na presi na den kapiten, Alanfanti gi den na presi na Brokolonko foe den kan libi, [en] sondro foe kon piki mi na
Maripaston fosi. We, di mi Johannes King jere dati de wan troe-troe sani, di den wani doe, [en] dati meki mi seni
warskow Alanfanti, nanga son foe den tra kapiten. Wanten mi seni go poeroe na presi na den hanoe, bikasi foeroe
getoige ben si dati en jere boen-boen. En Jakobus Vos en Jakobus Toti, en Petrus Blaka Floeta srefi ben taki gi mi,
nanga nofo soema moro, den disi no de na mi na sani. We, te mi kaba foe prani gron, mi srefi sa kon na foto; mi sa
kon taki moro foeroe sani nanga leriman, [en] mi no kan skrifi den sani so fini-fini.
[En ma] ml seni begi lobi leriman grantangi-tangi, doe mi wan bigi prisiri - en mi hati boigi kni na gron gi
leriman - doe mi na prisiri, en begi wi heel lobi granman gi ml taki: grantangi-tangi a no moese mandi wi na
Maripaston; meki a gi wi pardon foe di den boi foe Maripaston no ontfanga granman nanga wan leti switi wortoe.
Den taki ala soso law-law taki, komopo na den mofo. En den no habi na prakseri dati taki, efi granman foe foto
wani, a kan trapoe den alamala na ondro hen foetoe leki wan hasi de trapoe wan pikin todo na ondro foetoe. En
aiwasi den boi foe Maripaston no sabi dati,-ma mi Johannes King sabi dati. We mi begi leriman, taki nanga
granman nanga den tra hedeman foe lanti foe den no troesoe wi go na baka, foe na famiri foe Noah Adrai no moe
kisi sjen na den tra boesi-nengre hai, bikasi ala den Matoewari, di Noah dede, heri kondre taki a boen so; den sa
poeroe na granman wroko na wi hanoe na Maripaston. We lanti moe loekoe na Maripaston, en Noah Adrai famiri
de na famiri foe foeroe langa jar disi kon libi na bakra sé, sensi pasa 90 jar langa kaba. We a no fiti bakra moe gi
wi so wan bigi sjen na den tra boesi-nengre fesi, [en] den sa lafoe wi toemoesi.
7
Mi seni taki ml lobi granieriman bigi odi en mi de skrifi wan sani gi leriman. Na ten mi de waka doe reis na
den boesi kondre, alaten Masra ben de doe wan aparti sani nanga mi. A ben lobi poeroe mi geest na mi skin tjari
go gi mi wan aparti tranga foe ml tjari hen wortoe go na den heiden soema. [En] ma langa ten mi no ben si dati
moro, en mi no ben go na reis moro toe. We ioekoe na na 15. februari 1894 Masra poeroe ml geest libi ml skin, en
mi fadon na mi wan toemoesi dipi sribi leki mi flaw. En na mi na flaw mi si foeroe soema foe Maripaston en tra
soema moro na wan pranasi. En mi si Noah nanga Maria Eva, Salome Afi en Margrita Katrina, ala den fo soema
ben dede kaba. En mi jere wan babari opo; ala soema de bari taki: leriman boto de kon, [en] leriman de kon,
leriman de kon. En foeroe soema de ion foe go poeroe leriman na boto. We, di na leriman boto kon doro na
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lanpresi, foeroe soema ion go poeroe leriman na boto. Ma mi Johannes King no go nanga den foe go poeroe
leriman na boto. Mi tan na mi wan hoso. Foe kon na doromofo sé mi hopo na doro pikinso na wan sé, mi de
loekoe na dorosé. En mi si wan fo féfi soema de waka de kon, en wan deki oema de na den mi toe. En ala soema
foe Maripaston kon makandra moksi nanga foeroe tra soema moro. Den alamala 19ib e foe taki: odi leriman, odi
leriman, en odi misi, odi misi, odi misi. En mi tan na mi na hoso de loekoe efi mi sa si leriman na den mindri, foe
mi kan komopo na doro go taki den odi toe. Ma mi no si no wan leriman. En mi si wan toe dri blaka man soema
nanga wan oema norno. En na hedeman foe den taki: oen kari ala soema meki mi hori kerki gi oen. Ma den no go
sidon na mi hoso; den alamala tanapoe na doro, en foeroe soema, [ma] den alamala weri doti krosi, leki soema
komoto na firiwroko. En di ala soema kon makandra, nomo na doti leriman 19ib e foe taki ala sortoe lé-lé, lawlaw taki, en joe no kan 19ib wan wortoe foe Gado komopo na [den] <hen> mofo. En wanten na jeje foe Gado kon
na mi mi hati en Masra pod wan langa srapoe howroe na mi led hanoe; a taki na mi mi hati: Johannes King, joe si,
a no leriman; teki na howroe, clan joe go jagi den meki den gowe; na didibri kon kori oenoe. En wanten na jeje
foe Masra gi mi tranga, a poeroe mi na mi na hoso. Mi Ion go na doro, mi hopo na langa howroe foe Masra na
tapoe, mi naki na didibri na baka hen neki, mi taki: joe didibri, toe marsi gowe. En nomo na didibri 19ib en kon
leki fesiman foe den trawan, [en] a ben kibri wan bradi howroe na hen hanoe toe, nomo a hari drai fesi gi mi, en a
hari na howroe soetoe mi. Nomo na jeje foe Masra Gado gi mi tranga. Mi taki: na nen foe Masra Jesus, didibri,
toe pasa gowe! En wanten ala den didibri seti Ion gowe, en mi bari taki: oen teki tiki na den baka. En na so na jeje
foe Masra helpi mi; nanga na howroe foe Masra de na mi hanoe, mi geest kon baka na mi skin. En mi wiki baka
na mi na dipi flaw sribi. A ben de led fo joeroe moesoedé, en sensi na dé <dati> mi fin wan aparti tranga foe Gado
na mi mi hati. En Masra moe helpi mi, gi mi tranga, foe mi poeroe na grantata na Matoewari. Bikasi ala soema IN
abra gi mi, foe mi moe de na fesiman foe fed nanga grantata, soleki fa Masra ben gi mi tranga foe mi poeroe den
fosi ogri geest, disi ben de doe ogri moro leki grantata na na liba. En na srefi Masra Jesus, 19ib en helpi mi nanga
den fosi wan 19ib en ogri moro grantata, [en] hen srefi sa helpi mi poeroe na grantata toe. Bikasi mi no habi no
wan libisoema na Matoewari foe helpi <boiti> lobi helpiman wawan.
Johannes King
<P.S.>
Ma mi lobi leriman joe de leki wi gran masra disi de loekoe wi. We doe ala moeiti taki nanga granman meki
oen poti wan granman na Maripaston, disi habi bribi foe a kan helpi poeroe na grantata krinkrin na na liba.
En den kapiten foe Matoewari, den alamala frede grantata, foe taki leti, den no kan doe noti na mi foe dati, no
wan foe den, mi sa taki na den fesi srefi.
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1. About A Woman’s Madness
Nieuw Amsterdam,
26 May
Blue Alcaid
You drifted into my dreams at night,
Devoid of all conditions,
Regretfully not unclad.
My face perishes with my hands;
My breasts and my thighs
I reserve for you unscathed.
Myself, I don’t live myself,
Noenka lives in me.

Your Gabrielle
For Lam van Gisbergen Zamani, Safira and my boys and those who gave me the Word

*
Lelydorp,
29 August
Merak Mists
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We have started the great year. Time has stepped aside from her straight line and has become a shrinking ellipse.
Gabrielle and I orbit in opposite directions longing to meet in the zenith. Nature, meanwhile, rejuvenates itself in the
harvest of oranges, colorful blossoms, molting birds, bright yellow chicks, and seasons like rain in May and sunflowers
in August. Even the sun lets the trade-wind chase him unconditionally westward and I find the meteor shower alarming.
Since she slept with me, my Gabrielle, naked as the beat of the heart, and pure as the rushing of the blood, I felt I
had conquered my primeval fear of the snake. There is more than enmity between his semen and me. Wherever I will
meet him, I will crush him with my heel, even at the risk of losing a leg. But the rank weed makes me impatient, for it
hides not a single snake.
I miss you, Gabrielle. My love for you opens up like a flower. Amidst the overgrown weeds your seeds bloom and
cannot wilt, for in a garden of shade trees and swamogas I render the hermaphrodytical service exuberantly, yet
devoutly, unmentionably tenderly and sensually.
There, orchids bloom in clusters, plumes and ears, with bizarre lips, wanting to kiss our earth. The white one with
pink is called “opening in the phallic vulva.” She reeks of mountains and frosty cold. She originates from the Rocky
Mountains. Her petals are folded like hands in prayer. I have a blue one with a red lip. Six royal-blue sepals and a
capricious runner. Seven petals. She shines like a star in the nebulous valley. I call her Big Dipper.
My clients come from far away, Gabrielle. They say that the whole valley smells of flowers. That gives me pleasure
and I continue tearing while butterflies, bees and invisible creatures and the wind carry the pollen on to the sticky
stamens until the whole country cries out for orchids: our days bear orchids Gabrielle!
Your Noenka
P .S. The hedge is dripping with sunlight in abundant forsythia to greet you.

*
In 1875 the death penalty was carried out for the last time. The unfortunate one was a Chinese man. By the cast
of the die he had been the one with two others designated to kill the foreman of the plantation Resolution, who
had treated his race brothers inhumanely.
During the execution the rope which was to cut off the air passages broke twice. Fear spread. The death
penalty was changed to 20 years’ forced labor in handcuffs. The convict had to serve only part of the sentence and
was paroled for good behavior.
*
Gabrielle tends the vegetable garden. She loses her heavenly hands to the rough rope out of which she creates
unusual basketry. She subjects herself to the punishment.
Via the OM I have appealed for parole. My ninth one. For years I am waiting for an answer now.
Tomorrow is the Queen’s Day. Maybe they will release her too.
I wait at the gate.
*
The last train has left. The fold-fields are exhausted. Vans from the city stop always with the same faces that
breathe heavily in the wind. I too smell the orchids, which tremble, longing for the cold.
Weeks pass by and new ones arrive. Everywhere the same people. The same sun.
A month ago we buried Edith. Now children and workmen buy cooled orange from me. My eyes are tearing as
I peel them.
Noenka e cre (Noenka cries), they tease.
Today they are right; I cry, Astrid.
I am supposed to be with my Gabrielle on her fiftieth birthday. My marriage lasted precisely nine days and
caused a stir in our small state on the coast, which left me drifting throughout my life.
It started in the family circle when I awakened my parents, knocking that ninth night. The rain pelted down
commandingly and as the roof of our dwelling is not very steep, the sound of my knuckles on the wood never
reached far inside; it was absorbed in the beat of the water pouring down. The house was silent, as if dead. My
hands hurt, more so than my head and my stomach, and I was drenched. And frightened, not only by the threat
from the cemetery near the house, which looked like the stage set in a dream, but also by the dreariness of the
sleeping city, which let the rain invade it, by the house of my father and mother, which refused to let me in on my
escape to éclat powder and brass polish, the smell of tobacco and old newspapers, so as to rid me of the smell of
blood about me. I no longer knocked, but pounded and screamed.
But the wind and the water giggled my cries back to my ears. Pain! Pain!
Naked behind me was The Other Side. Moments later I stood in the sparsely-lit kitchen, irritated, but relieved,
wondering how long it had been since I had climbed through the window in disrepair, but memories were swept
away by the urge to crawl quickly, as close as possible, near my mother. I felt a warm rush, and I groped my way,
hungry, toward their room. Sacredly I put my hand on the marble doorknob and I turned it; pushed.
Years later I understood: it was behind that door that I crossed my threshold of pain.
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They said I was a beautiful child. Moi misi, they called me and they took me in their arms, the women against
their wide-pleated skirts, pressing my head to their bellies. Some smelled of fresh fish, but the smell of rot also
penetrated my head. I’d moan and pull away.
“Noenka, Noenka,” they tried, shyly; but I stayed under the bed until my mother came to take me on her lap;
fresh, warm and secure. There were aunts I rather liked if only because they did not spread their thighs to greet me
but sat, their legs crossed next to me on the couch.
They spoke a soft kind of Dutch and wore plain-colored dresses with velvet bodices and narrow belts. Their
legs shimmered silky through their nylon stockings and their dark shoes squeaked. These ladies were not received
in the kitchen and were served tea in Delft blue cups and were offered thin, golden brown cookies.
While they talked about their honorable daughters, their intelligent sons, the lazy maid and the tea circle for
charity, I inhaled the perfume, released with their every move. I heard about a bazaar, a fundraiser for the desk of
the minister, that lovely, lovely man, with his darling blond wife, and to see if Mrs. Novar, as usual, would
provide all those delicious, delicious snacks and all that heavenly, heavenly cake like last time.
My mother blushed and I leaned proudly against her and she said “Yes-of-course-I’d-be-delighted-to,” and if
the ladies wanted to take a piece of pastry home with them. With that it immediately was handed to them wrapped
in doilies cut of a silver tin. But as soon as we had finished waving them goodbye she uttered a deep tjoeri\fn{A
note reads: An utterance of disdain} she wildly pounded the cushions outside and, with my assistance, ate all the cookies
that had been sacrificed to etiquette.
“Are you angry?” I asked, the fresh crumbs on my tongue.
“Not angry,” she smiled as she held me tight.
*
If the sun was so high, that you could stand on your own shadow, and Ma took in the bath-towels, Peetje came
wobbling in. I ran to the gate, hurt myself on a rusty clamp, thrilled to take her hands stretched out to me.
She smelled of overripe sapotilles, bacoven, and the twig of sour-orange, which she chewed, would make me
sneeze. She stood there for a moment, her widespread hand on my head, she’d stuff my mouth full of strange
sweets which she carried in colorful corked jars in a wooden box on her head.
Hopping along against her white skirts, I reached with my shoulders up to the heavy pocket of her petticoat,
where her coins were, so many for me, a fortune that no one else would possess.
On the back porch of our house she put down her box with a groan and conversed with my mother in a singsong language which I barely understood. They drank ginger beer with ice cubes and ate small fried fish. Often
they laughed boisterously: Ma high-pitched and round and Peetje flat and broad.
And I, shifting from one lap to the other, I hoped that Peetje would never go away. She always did, muttering,
the box on her head, the koto\fn{A note reads: Richly pleated dress, remnant of colonial days .} stiff and full around her
tawny body. I watched her leave, waved until the sunlight hurt my eyes and a swirl of schoolchildren scared me
inside.
*
Apples, nothing but apples; soft, pink with white buttocks, which did more than quench the thirst when dipped
in salt; deep red ones which reminded me of the angry, pouting mouths of the old, malcontented aunts, but which
tasted sweeter; and the ones without much color, so delicious that convoys of black ants covered the endless road
from their nest to push their way up the high branches, to crowd together in their large fold.
The apples ripened all at once. By the hundreds they lay at dawn on the dark backyard and they kept falling, all
day long.
It was mid-May. The usual gray-blue sky was marred daily by the unshapely rain clouds which sailed in from
the east. Then, something would make the greenery tremble, the wind would get moist and in no time there would
be nothing but water. And apples. Amidst the shimmering leaves they hung in strong clusters, trembling as long as
they did not fall and splatter apart like firecrackers.
I was staying at Peetje’s, farmed out by my mother to help with the apple deluge. The whole day long I did
nothing but gather apples, wash them under an enormous water faucet to clean them of mud and ants, and put
them on a castle-like pile. Quite an impressive job when you are six and fond of everything sweet and colorful.
Emely, Peetje’s only child, stirred all kinds of pots in the kitchen with wooden spoons.
After a few days a whole array of filled jars had taken shape which even the best stocked Chinese merchant
could not rival. I helped bring the jars to Uncle Dolfi who, under a zinc roof, dealt in everything ordinary people
need in small quantities. Two shelves were added and his selection was expanded with apple-butter, applecompote, picked apple, apple-this and apple-that.
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But most of all I delighted in announcing the small buyers with their rusty nickels for Peetje and toys, candy,
and colored glass shards for me.
Yet I never gave away apples behind her back; I helped make Peetje’s pocket heavier. Tired of gathering I fell
asleep in her arms before dusk.
One night I awoke because the rain abruptly stopped and caused an asthmatic silence. I felt that I was lying on
the floor and not in my bed. Confused, I got up. There was a light burning somewhere. I groped my way down the
stairs in the half-dark, the living room, the kitchen, Peetje’s bedroom. Wrinkling my pj’s\fn{ Pajamas} with my
fingers I went to the bathroom with the cold cement to wee-wee, when a door blew open and Emely came
storming in.
Everything went fast: lights out, me in her cool arms and the shudder, the hostile smell which attached itself
inside me like an ugly scar.
“Ssh, quiet, quietly.” I was tucked in. It was the first time I wet my bed.
Stink birds around the house. On the roof, the rim of the well, teetering on the fence. Their broad, black wings
packed tightly against their bodies, heads tucked in, eagerly searching eyes. I was sitting on the step of the back
door, pitching the umpteenth half eaten apple into the garbage bin. Even though the sun could be felt in the early
morning the air remained heavy and humid. My cold feet made me long for home. It was wet everywhere and
chilly. One vulture came closer and pecked at an apple without great interest.
“Shoo,” shouted Peetje coming back from the market and looking amazed at the strange visitors. “What are
they doing?”
“I don’t know,” I answered, staring at the birds, whose number was increasing. Peetje rushed inside and
followed with fascination the black invasion from behind the window over the stove. I found the birds funny and
scary at the same time, I’d never seen them before. Slowly it dawned on me that they were looking for something.
But what?
Peetje was searching too, sniffed and sniffed, wrinkled her forehead in deep doubt and sighed.
It seemed that hours went by. Suddenly the birds stirred nervously. Savagely they crashed into a bush of tajer
near the john. They locked their claws on to something. A bundle tumbled out. Old rags, sheets. Peetje lost her
self-control, ran into the yard and whacked a stick at the beasts to scatter them, away, away from the bundle which
lay before her like a laid-out secret. She bent over, stirred it with the stick. From a small distance I watched with
the vultures. A hysterical scream, flapping wings, a familiar odor, incoherent recollections, two long, long arms
gather up the bloodstained sheets and flee into the house.
“Get Emely from Uncle Dolfi, quick, quick,” a mouth gasps and windows slam shut.
The vultures stare at me with greed from the tajerbush.
The bundle smells. I want my mother.
*
It could be the rain, the smell of blood, or something unclear which went with this night and kept fear and
anxiety out of my reach.
I saw Peetje as she was laid out in the coffin, a face of dried clay, full of cracks. …
2: In Astrid Roemer, ‘Astrid Roemer Maar een struisvogel kan hard lopen, mam’ In: Sirito. 50 Surinaamse
vertellingen (1993, pp. 221-226) [underscored is the Internet contact]
Ze durfde nauwelijks op te kijken wanneer het geroezemoes van personen haar weer stoorde. Ver van de deur
was ze gaan zitten - het eerste kwartier weggezakt achter een ochtendblad waar ze niets in zag dan haar eigen
gedachten. Maar die waren onvermijdelijk geworden. Hoewel ze de kaken met kracht dichthield hoorde ze haar
eigen stem herhaaldelijk hetzelfde verhaal opdreunen. Alsof ze de beheersing van haar zinnen was kwijtgeraakt.
Alsof ze een tijdbom was.
Daarom zat ze in deze kamer - haar onrust was te groot geworden om thuis op te bergen en te gevaarlijk om
zomaar de ruimte te geven.
Ze was benieuwd hoe ze er onder deze omstandigheden uitzag. Met zoveel chaos van binnen lukte het haar
gewoon nooit haar buitenkant in ogenschouw te nemen. Dan vermeed ze spiegelende oppervlakken en de ogen
van vrienden en naaste familie zoveel mogelijk.
Aan de muren van deze kamers hingen kalenders waarop Aziatisch halfnaakt. Op de onderhouden parketvloer
lag een vlak diepgroen kleed. De stoelen waren van gladgewreven hout. De tafeltjes rotan met ontspiegeld glas.
Voorzichtig en ietwat beschaamd liet ze haar blik ook gaan naar de mensen: twee mannen die met elkaar
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spraken en een vrouw die apart zat. De heren hadden schoenen aan met te hoge blokhakken. Geen sokken. Eén
had een reeks onzuivere plooien in zijn grijze broek. De andere barstte bijna uit zijn jeans. Blijkbaar hadden ze
geen bijtende gevoelsproblemen want ze aten op hun gemak diverse harde puntbroodjes bakkeljauw op, zonder te
knoeien.
De dame glimlachte steeds bemoedigend naar de koutende mannen en samenzweerderig naar haar. Alsof zij er
niet zelf zat voor rechtshulp!
Daarom vouwde ze met veel misbaar de krant dicht, stak haar nietig reukorgaan de ruimte in en snoof intens,
want moed had zij inderdaad genoeg en vooral van het soort dat haar altijd-altijd weer in zijn armen had
gedreven.
*
Op straat gebeurde wat alle dagen onopgemerkt gebeurt: vrouwen, mannen en voertuigen in beweging - ze
verdwenen net zo snel uit het zicht als zij er in schoven. Maar het raam gaf weinig uitzicht en de ramen van het
huis waar ze tegenaan keek waren gesloten gebleven. Net als haar eigen ramen thuis. Dicht. Potdicht. En
hermetisch gesloten zouden ze blijven ook tot ze lucht had gegeven aan haar eigen interieur. Het was een
opslagruimte geworden. Ze had er zoveel opgestapeld al die jaren. Er waren zelfs dingen bij die ze totaal was
vergeten ook al voelde ze hun gewicht toenemen. Bezwaren hadden haar binnenkant volledig gevuld.
De laatste tijd had ze ademhalingsmoeilijkheden, maagklachten, kuitkramp, buikloop en sinds kort steken in de
borst. En zij was niet van plan zich door gekanker te laten overwoekeren - nooit. Daarom bleef ze in deze kamer
zitten op dit ontwapenende uur van de donderdag.
Uitzonderlijk is het niet. Om haar heen kronkelden relaties troosteloos verder en werden er kinderen
grootgebracht op stabiele puinhopen. Het echt-paren was met de tijd een serieus spel geworden: schaak, mat schaak, mat en daartussen het geblokkeerde veld waar vooral de kinderen de hoofdrol in speelden - schaak, mat.
Haar eigen zoons bij voorbeeld. Soms vroeg ze zich verbijsterd af waar ze in 's hemelsnaam vandaan waren
gekomen: de oudste, ogend als hij - alwetend en onverschillig en zijn vierjarig broertje dat haar lichaam nog niet
was ontgroeid. En de abortus. Eenmaal. Tweemaal. Driemaal. Omdat zij geen zin had in nog meer kroost.
Omdat zij maar geen vat kon krijgen op zijn liefdesleven. De laatste keer had hij haar ronduit bespot omdat ze
weer tegen haar zin en ondanks haar spiraaltje zwanger was geworden en hij had er manisch op gestaan zijn
nakomeling te houden - desnoods alleen maar om aan wederzijdse vrienden en familie te bewijzen dat er nog
vruchtbaar gevrijd wordt tussen ons, had hij gelachen. Zij kon eigenlijk niets anders dan weeklagen zoals
vrouwen van Verre Volken doen - bomen omarmen, schreeuwend dansen en kletsnat in het zand neerstorten,
terwijl iedereen toekijkt het verdriet vieren. Maar die vrouwen kiezen niet zelf de vent uit die het hart uit hun lijf
rukt en langzaam opvreet. Daarom had zij slechts de beslotenheid van haar eigen badkamer en de
voorspelbaarheid van de douche.
Vaak had ze zich laten gaan - langdurig en onbeheerst, omdat ze weet dat schoonheid van lijf en leden veel
minder tijd kost dan de zuivering van het gemoed en omdat ze wist dat haar tranen samen zouden vloeien met
ander soortgelijk vocht. Vooral dat laatste luchtte op: zij is niet de eerste vrouw die om haar man tranen laat - noch
de enige - noch de laatste. Wanneer ze dan volkomen ontspannen de slaapkamer betrad om zich in het echtelijk
bed met slaap te omwikkelen, liet hij onomwonden merken dat hij wist dat zij in het bad had gemasturbeerd. Die
schoft toch - werd hij maar monddood gereden op een blauwe maandag, dan was ze voorgoed van zijn
hatelijkheden af. Alsof hij niet wist dat ze masturberen nog erger vindt dan zuipen en tergend vernederend - die
schoft toch.
Bijna had ze het uitgegild maar snel genoeg drukte ze een vuist tegen de lippen. Ze kon immers beter
stilzwijgend de tijd nemen om het zegel te verbreken. Ze zal spreken - al haar tongen zullen tot bekennen worden
gedwongen tot er van haar ervaringen niets meer overblijft dan een zucht.
*
‘Het wordt nog laat voor u’, zei de vrouw. Ze was geschrokken. Ze bleken alleen in de kamer te zijn. En
opeens was ze blij met die vrouw en wilde ze die stem weer horen.
‘Pardon?!’
‘Omdat hij de tijd neemt om naar zijn cliënten te luisteren wordt het nog laat voor u’, herhaalde de ander
geaffecteerd. Ze schrok weer. Ze schoffelde met de punt van haar pump tegen het vloerkleed.
‘Ik dacht dat het een vrouw was.’
‘Ze doen het samen. Beurtelings. Op donderdag houdt hij spreekuur. Morgen ook. Op maandag en dinsdag zit
zij er.’
‘Is hij nog jong, mevrouw?’
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‘Veertig. Daaromtrent.’
‘En zij?’
‘Ook zoiets. Hij is een oud-leerling van me, daarom heb ik hem gekozen. Trouwens, in mijn geval maakt het
niet uit. Hoewel ik mij kan voorstellen dat het in andere gevallen anders ligt.’ Ze luisterde schijnbaar apathisch.
Vastbesloten geen lucht te geven dan wanneer ze voor de raadsvrouw zat. Bovendien zag deze mens er veel te
breekbaar uit - nergens geëtst door het samenleven. En zij had meer tijd nodig om zich af te stellen op de man die
zo meteen haar aanklacht tegen zijn soortgenoot zou moeten honoreren met een voorspoedige scheiding van tafel
en bed. Ongezouten zou ze klinken zodat de rauwheid van haar kwetsuren door zijn neusgaten naar zijn hoofd zou
dringen.
Maar ze voelde zich zo onstuimig worden. Voortdurend bedreigd door een onverwachte ontlading. Straks
barstte ze nog in tranen uit in plaats van in woorden. Daarom kleefde ze haar blik aan het uiterlijk van de dame.
Haar onkreukbare jurk. Vooral haar veredelde armen en vingers hadden haar aandacht. Het schitterende
bandhorloge. De gouden armbanden. De ringen met opvallende edelstenen
Ze streelde haar eigen polsen en draaide aan haar trouwring die een symbool was geworden van de strengste
kloosterorde. Ze had acuut een katoenen zakdoek nodig. In haar tas kwam ze zijn verkreukte sigaretten tegen. Een
ijskoude aansteker. Zijn vulpen. Een bankafschrift waarop zijn naam en haar salaris als creditmutatie. Ze moest de
neiging bedwingen juist daarin haar neus leeg te snuiten. Maar hij zou weer schaterlachen als ze het hem ooit
vertelde en zij zou dan meteen weer smachten naar zijn tongzoen – genoeg
Daarom zat ze er nog steeds en handelingen beheersen begint bij gedachten ordenen en dat is pas een feit
wanneer ze als schriftelijk zijn geformuleerd en onderkoeld onder woorden zijn gebracht - genoeg.
Koud en formeel, feitelijk en doordacht zou ze puntsgewijs haar bezwaren op tafel leggen tot haar raadsman
hoestend naar lucht zou happen - eeuwenoud stof zou er opwaaien.
*
Hij was binnengekomen met het routinegebaartje van altijd: sleutel een halve slag naar rechts, deur openduwen
met de vlakke hand en dicht, geluidloos nachtclip vastschuiven. Hij had zijn automatismen uitgevoerd - schoenen
loswringen tegelijk broekriem loswerken met de knoopjes vanaf de boord tot zijn navel. Gewoontegetrouw liep
hij naar de keuken voor zijn nachtborrel. Hij had zijn hand reeds naar de lichtschakelaar gebracht toen hij mij zag
zitten - schrikwekkend ongewoon. Toch zat ik in mijn streepjesnachtpon aan zijn eigen groenhart keukentafel met
in het haar dezelfde roze krulspelden bijeengehouden door een ragfijn haarnet.
‘Ben je niet goed?!’ had hij gevraagd omdat hij op dat moment veel te geblokkeerd was om iets zinnigers uit te
kramen.
Ik had geen antwoord gegeven. Ik was star blijven kijken naar zijn wekkerklok die ik bij gelegenheid naast zijn
cognacfles had neergezet.
‘Het is bijna vier uur. Allang vrouwenbedtijd’, grapte hij manmoedig en hij deed omslachtig een kast open op
zoek naar een meer geschikte slaapmuts. Met rumfles en bierglas kwam hij op me af - schijnbaar klaar voor een
luchtig praatje.
‘Doe die kast weer dicht.’ Het was minder dan een gebod. Niet eens hard uitgesproken. Maar mijn woorden
schenen de rust die hij wilde vasthouden zo te hebben aangetast dat zelfs het glaswerk aan zijn greep ontsnapte scherven. En scherven bij de echo van brekend glas vermengd met de geur van alcohol worden dan beangstigend de nacht in barensnood. Hij moest hyperventileren. Tolde niezend door de keuken. Bleef uiteindelijk met de hik
zitten. Ik had mij nog steeds niet verroerd. Ik zag hem staren naar de vlek die de rum in een mum van tijd in zijn
parket had gebeten en opspringen.
‘Een dweil?!’ Het was meer opdracht dan verzoek en ik had hooghartig naar de richting van de achterdeur
gewenkt. Duidelijk verrast door dit simpele gebaar van medeleven schoot hij gedwee naar buiten. Ik hoorde hem
de trap aflopen, de tuin ingaan en begreep dat hij in de roerloosheid van de struiken wat tot zinnen zou proberen te
komen. Maar ik wist ook dat zijn auto rijklaar stond - met haar koperen flanken startlustig gericht op de grote
weg. En ook dat hij tot alles in staat was als zijn kinderen sliepen - zelfs toeterend ons huwelijk uitrijden. Daarom
had ik hem opeens naarstig gevolgd en daarom had ik hem bij de kraag gegrepen en tot staan gedwongen met
mijn stem.
‘Voor het eerst wil ik precies weten waar je vandaan komt?!’ Hij reageerde niet - althans: hij schoof uit
handbereik, keek omzichtig rond alsof hij zich geneerde voor de nacht en liep spoorslags met emmer en dweil de
trap op. Ik schaamteloos en bloeddorstig achter hem aan.
‘Waar was je?!’ Ik schrok van mijn eigen stem. Van de vechtlust die in mij golfde omdat ik weigerde nog de
waarheid te zien in zijn gezicht, haar bij zijn kleren te ruiken en te voelen aan zijn handen.
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‘Waar was je deze nacht en de nachten daarvoor?!’ Mijn stembanden stonden op springen. Ik hamerde door,
vooral omdat hij opzettelijk medelijdend naar me keek terwijl hij gespannen de scherven opveegde alsof hij
woorden voor mij sprokkelde. Zijn traagheid wakkerde mijn ongeduld nog meer aan.
‘Waar was je, klootzak!?’ barstte ik los. Hij was opgestaan en wreef zijn handpalmen droog aan zijn pantalon.
‘Wil mevrouw echt weten waar meneer zijn nachten doorbrengt?’ Ik staarde naar de vloer die hij klinisch
schoon had gedweild. Ik snoof naar de alcohollucht. Ik klappertandde.
Hij was naar onze trouwfoto gelopen - hij had die fluitend opgepakt - hij was wijdbeens voor me komen staan hij had gegrinnikt - hij had gevonnist met de ogen dicht: ‘In staatsverband sta ik naast je. Eeuwigdurend. Ingelijst.
Wat wil mevrouw nog meer van meneer?’ Nog voor hij was uitgesproken had ik de lijst met inhoud naar de muur
geslingerd met veel meer spankracht dan het van mij zou vergen om hem tegen de Mount Everest te pletter te
gooien. En luidop gesnikt heb ik.
En in plaats van de ruimte te geven aan het magma dat mijn hoofd en mijn buik verliet, dus in plaats van de
stroom te kanaliseren desnoods omdat hij het is die mijn haard altijd-altijd weer in beroering brengt, in plaats van
naar mij toe te komen en zijn armen om mij heen te slaan, in plaats van mij tenminste zijn toeziend oog te gunnen
om mij hoe-dan-ook te ontladen, dus in plaats van na maanden van ontkenning mijn bestaan als zijn vrouw te
bevestigen, was mijn man kwaad geworden. Mijn God - hij werd kwaad, siste ‘struisvogel’ en liep als een eunuch
het huis uit en ik luisterde hoe hij grommend onze straat uitreed. Maar de emmer stond er en de bezem en de
scherven en de lijst en de foto. En de achterdeur stond open en de voordeur stond in het nachtslot en het was vier
uur negenenvijftig toen mijn machteloosheid zich naar binnen keerde en naar buiten. In een maalstroom naar
buiten en naar binnen.
Ik zocht wraak. Ik wilde zelfmoord plegen door in zijn vrieskist te gaan liggen - spiernaakt. Ik wilde zijn huis
in vlammen zetten die tot waar hij zich bevond rook verspreidden. Maar de gelaten van mijn kinderen hielpen mij
het midden te vinden tussen binnenkant en buitenkant: zijn leren bureaustoel, zijn linnen doeken, zijn plastieken
van gips, zijn videobandjes, zijn trombone, zijn vrijetijdskleding en heel onze slaapkamer heb ik in de kleinst
mogelijke stukjes gehakt.
Van de dame mocht ze voorgaan. Ze weigerde. Ze was erop ingesteld nog een groot uur haar bezwaren helder
te krijgen en af te wegen.
Toch maakte het snel veranderende straatgezicht haar onrustig. Vooral de vrouwen die ze in het oog kreeg. Die
hadden in de manier waarop ze hun voeten neerzetten iets wat haar oorsuizingen gaf. Misschien hadden ze ooit
ook hun spullen samengeraapt en gedumpt bij een ver familielid en een ochtend lang gezocht naar een
schuilplaats omdat ze het in de echtelijke woning niet langer uithielden.
Speelgoed van de jongens. Schoon ondergoed. Make-up spullen. De bijbel. Meer niet.
Ze had zich ziek gemeld aan het werk. Ze had haar zoons bij een nicht gedropt. In de vroegste ochtend. Op een
herenfiets. Omdat hij toch niet meer was komen opdagen - mijn hemel: ze had zelfs de chaos moeten opruimen
omdat de kinderen als zetstukken waren in het spel en niet haar tegenspelers. En hem wilde ze zo hartstochtelijk
voor eeuwig en altijd mat zetten. Maar hij had zich mooi aan de spelregels onttrokken en was gewoon niet komen
opdagen. En zij maar uitvluchten verzinnen om zijn kroost koest te houden.
Ze begon door de kamer te lopen - pratend alsmaar pratend. Een heleboel vrouwen in haar bleven aan het
woord. Zij hoefde alleen maar het hoofd achterover te gooien en aan te horen. Ze was bij een soort overloop
gekomen. In gedachten verzonken. Er hing een enorme koperen wandklok. En die liet haar digitaal zien hoe laat
het was!
Ze rende langs het trottoir. Ze was helemaal vergeten dat haar fiets tegen de stoep stond. Langs rijen auto's
rende ze en langs menigten mensen. Horden schoolkinderen stormden op haar af. Haar hart bonkte in haar keel.
Zal hij straks toch thuis zijn?! Al acht jaar zit hij er om dertien uur twaalf geheid. Met zijn kroost dat hij van
school had gehaald - hongerig en ongeduldig.
Zonder hem zou hun woning leeg zijn. Haar keuken steriel. De hond - zij zou blijven janken. De buren - zij
zouden haar blijven nakijken.
Ze kreeg het gevaarlijk benauwd. Ze wenkte naar een busje. Ze had zich naar een zitplaats gewrongen. Ze
ravotte mee over de gehavende asfaltering. Ze gaf een bankbiljet. Ze vergat dat ze nog geld terugkreeg. Ze was
reeds vol van de tajerbladen en de gerookte vis die ze klaar kon maken - gauw, gauw. Ze staarde voor zich uit.
Vlakbij, hoog en vitaal, wachtte haar thuis.
*
Met haar buik stond ze tegen het aanrecht. De hond lag over haar voeten. De jongens zeiden weinig. Ze
schurkten tegen haar aan. Ze wisten de stank van twist te onderscheiden ondanks de vertrouwde lucht van haar
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kooksel en zijn badzeep.
Hij proestte en hoestte heldhaftig in de badkamer. Misschien huilde hij wel op die manier. Misschien lag de
wanhoop in zijn kleren. Ze wist dat hij die op de vloer zou laten liggen - zijn kakikleurige uniform - en dat de
jongens zijn ondergoed ineens ergens zouden vinden.
‘Ik heb maagpijn!’ baste hij. Heel even schokschouderde ze. Maar tegelijk drukte ze de hoofden van haar
kinderen hard tegen haar heupen aan en wrong ze haar voet wat dieper in de vacht van de hond.
Ze kon haar bezwaren op schrift stellen - langzaam maar zeker. Ze kon op maandag en op dinsdag bij de
advocaat terecht - week in, week uit. Maar vannacht had ze haar kop helemaal uit het zand getrokken en ze had de
zon zien opkomen.
‘Weet je dat een struisvogel niet kan vliegen?’ Ze knikten als Wijzen.
‘Maar een struisvogel kan hard lopen, mam!’ Wis en waarachtig.
Het was de stem van haar eersteling. Hij had zich losgewrikt. Ze glimlachte naar hem. De jongste sloeg zijn
armen naar haar uit alsof hij weer gedragen wilde worden.
Toen liep ze veerkrachtig naar de slaapkamer om pijnstillers voor zijn vader te halen.
3a-d. Een graat in mijn bloed: Four Columns
3a
Racisme is een kultuurverschijnsel en daarom een relatief begrip dat verwijst naar etnische en of kulturele
verschillen tussen mensen. Deze etnische en of kulturele verschillen leveren in een bepaald samenlevingsverband
‘inferieuren en superieuren’ op. Dat betekent dat racisme niet bij voorbaat geassocieerd kan worden met het
zogenoemde blanke ras: ieder individu van elke etniciteit en kultuur kan een racistisch bewustzijn ontwikkelen en ik vermoed dat die ontwikkeling in de loop der tijden inderdaad heeft plaatsgevonden.
Mijn vooronderstelling is dat iedereen die langdurig met de kultuur van ‘hoogontwikkelde verrijkte Westerse
landen’ in aanraking is gekomen vanzelfsprekend een racistisch [seksistisch, Joods-Christelijk en verspillendkonsumerend] gedrag bezit.
Een racistische bewustzijnsinhoud kan zich als bewust en onbewust diskriminerend dus benadelend gedrag
uiten ten opzichte van én in relatie tot anderen.
De som van het gedrag van individuen in Nederland bij voorbeeld geeft aan hoe de machtsverhoudingen in
Nederland liggen - of: hoe de macht en de machtsmiddelen zijn verdeeld. Diskriminatie is vooral zichtbaar in een
‘machtsrelatie’; pas dan hebben bepaalde personen de gelegenheid, de positie en de strukturele middelen om
andere personen benadelend te behandelen - zowel op emotioneel als op zakelijk en materieel nivo.
Racisme en etniciteit gaan net zo innig samen als diskriminatie en machtsverhoudingen - en vormen de
kontekst waarin zich subkulturen en vooroordelen ontwikkelen over ‘superieuren en inferieuren’
De vraag die in dit verband gesteld zou kunnen worden is: waar halen de ‘superieuren’ hun waanzin vandaan?
En: door wie en hóe wordt diskriminatie gelegitimeerd?
Om deze vragen feitelijk te beantwoorden moeten alle mogelijke registers van allerlei geschiedenissoorten
worden opengetrokken. Voor het gemak verwijs ik naar de mondiale kapitaalverhoudingen die anno 1991 een
uiterst scherp beeld opleveren van verarmde en verrijkte kontinenten, landen, nationale overheden - die weer
rechtstreeks verwijzen naar etniciteiten en kulturen. Plat uitgedrukt: Zuid is verarmd en Noord is verrijkt of, de
Westerse kultuur is verrijkt en de niet-Westerse kultuur is verarmd of, de gepigmenteerde volken zijn verarmd en
de niet-gepigmenteerde volken zijn verrijkt -. Kortom: er is een ingrijpend voortdurend benadelend gedrag
geweest van Wit in relatie tot Zwart. De middelen die door Wit zijn ingezet om de Zwart-Wit relatie steeds
konstruktiever uit balans te brengen én te houden zijn min of meer terug te vinden in de annalen van de
wereldgeschiedenis. Ook de middelen die Zwart heeft gebruikt en nóg toepast om de balans weer in evenwicht te
brengen blijven niet onvermeld.
De hierarchische orde tussen personen op grond van ‘aangeboren’ [dus niet op eigen kracht verworven!]
kenmerken als: etniciteit, sekse en land en/of kultuur van herkomst leidt ook in deze samenleving tot wanordelijke verhoudingen tussen burgers.
Na het kapitaal-verschil tussen Witte mannen hebben ook het verschil tussen de seksen en het verschil tussen
etniciteiten en kulturen zich in politieke termen vertaald.
Betrouwbaarheid, Intelligentie, Taalvaardigheid, Representatie, Opleiding zijn belangrijke waarden in deze
samenleving.
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Het zijn deze variabelen die worden gebruikt om vrouwen, allochtonen en andere ‘minderheidsgroepen’ als
‘bejaarden’ en ‘homo's’ en min of meer invaliden en gehandicapten te kwalificeren
Het zijn deze variabelen die worden gebruikt om vrouwen, allochtonen en andere ‘minderheidsgroepen’ als
‘bejaarden’ en ‘homo's’ en min of meer invaliden en gehandicapten te kwalificerentot inferieuren en superieuren.
En kapitaalgroei en moderne technologie hebben door de eeuwen heen de argumenten niet veranderd.
Het is in het belang van onze ekologie, ons nageslacht en het mens-en-milieu-vriendelijke-gedeelte-van-onskultureel-erfgoed om in de tien jaren naar de eenentwintigste eeuw emotioneel en zakelijk/materieel af te komen
van deze ‘symptomen’ van benadelend gedrag; deze nieuwe kodes van een eeuwenoud verschijnsel: racisme!
Misschien helpt het al als wij ons proberen voor te stellen wat personen zullen willen én kunnen geven aan een
maatschappij die hen én het nageslacht een respektvolle overlevingskans garandeert.
Arbeid zal minder stressvol worden georganiseerd en de ontspannen relaties tussen personen zullen bronnen
zijn voor een kreatieve vrijetijd sbesteding - en: als wij hen genoeg aanmoedigen en inspireren dan wordt de
planeet Aarde voor de komende generaties echt een paradijs!
3b
Wat maakt een stad maagdelijk - dus aantrekkelijk en eroties; en: wat maakt een stad moederlijk - dus
zorgzaam en veilig; en: wat maakt steden hoerig - dus: onvoorspelbaar en belust op geweld en seks? En, waarom
vergelijk ik een stad met deze oeroude stereotypering van de Vrouw; een marginalisering waar vrouwen zelfs
georganiseerd strijd tegen voeren: Maagd, Hoer, Moeder - een triade waarover iedere gezonde man zich doornat
droomt 197. Met het feit dat in de jaren zoveel horden plattelanders uit hun isolement zijn getreden, is het máken
van steden begonnen. De gegoede lieden konden hun ridderlijkheid uitleven op het beschermen van hun bezit:
huis, echtgenoten, minnaressen - het personeel. Mensen die dakloos waren, geen zicht op een arbeidsplek hadden
- en die werden ingeschat als dom, onbeheerst, onzedig en goor - zwierven rond en vormden alleen al door hun
aanwezigheid een bedreiging voor de herenhuizen die zowat uit de voegen vielen omdat men er van alles te veel
had opgeslagen. En: er werd honger geleden; op alle mogelijke manieren werd er honger geleden; honger naar
warmte, naar veiligheid, naar vermaak, naar genot; er was honger naar rust en er was zelfs honger naar de
beschaafde honger, die maakt dat iemand zich kan beheersen in het opstapelen van andermens produkten want:
vergaren van andermans bezit deden die heren in hun huizen al te graag, al te gretig en al te wreed.
En de daklozen zopen zich impotent aan goedkoop bier en hun vrouwen naaiden elkaar op door het
voortdurend te hebben over die ene vrouw en dat ene meisje, die de honger niet aankonden en zich aldus
verkochten aan de heren van de herenhuizen. Want de stad was een bordeel en de heren kregen nergens anders het
gevoel dat ze lééfden!
Maar: de massa van mensen is toegenomen in aantal en soort; de massa-communicatiemiddelen brengen
triviaal vermaak en iedereen die aan de zelfkant van de samenleving sukkelde is rijker geworden en aldus
geëmancipeerd tot burger.
En de stad is moederlijk geworden: zij ijvert met haast instinctmatige gedrevenheid voor het zuiver houden van
haar kroost, het schoonhouden van haar wegen, muren, buurten, scholen, kantoren, discotheken en voor het
zuiverhouden van haar zorgvoorzieningen. En wij: de mensen met de zoekende ogen en met de doorlopend
kauwende kaken; wij - waarvan de vrouwen altijd zwanger en in bevalling zijn; wij met onze horden
schreeuwende grijpgrage kinderen; wij, die zonen baren die niets anders aan het hoofd hebben dan walkmans en
maagden - wij dringen door. Want: de steden hebben zich door ons laten ontmaagden. Een stad met allure laat zich
onvoorwaardelijk nemen door iedereen die haar voor het eerst bezoekt.
Niemand hoeft naar haar te lonken; niemand hoeft te betalen.
De stad gaat trillend plat - zodra zij de levensadem voelt van vrouw en man: piepjong & stokoud, homo &
hetero, gelukkig & bedroefd, valide & invalide, autochtoon & allochtoon, met een enorm besteedbaar inkomen &
met niets dan een zwerversrantsoen. En de steden zwellen aan: zwanger van iedereen, want ze laten zich nooit
meer maken en breken door de heren van de herenhuizen alleen!
3c
Voor een migrantenkunstbeleid is van belang dat ieder van ons het recht heeft een eigen identiteit te
ontwikkelen - dat wil onder andere zeggen dat: ieder persoon en elke etnische/religieuze/nationale groep minstens
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aanspraak maakt op een eigen kulturele-identiteitsbeleving.
Maar bestaat er werkelijk een onverbrekelijke band tussen kultuur & etniciteit; tussen kultuur & religie - en
tussen kultuur & nationaliteit -.
Iedereen kan deze verbanden voor zichzelf leggen of er met anderen over in diskussie gaan.
Echter, een doordacht kunstbeleid voor allochtonen zou geen bestaansrecht hebben zonder dergelijke
veronderstellingen. Maar zo'n beleid wordt pas zinvol door het uitgangspunt dat: Kultuur ontstaat, zich vernieuwt
en zich stabiliseert in de kontekst van de omstandigheden waarin mensen - als individu èn in groepsverband - het
samenleven organiseren vanuit hun drang te overleven: gezond, gevoed, tevreden en min of meer gelukkig ondanks de onontkoombaarheid van ouderdom, dood en de gevoelens van pijn, verdriet en frustraties die onze
beperktheid & kwetsbaarheid als ‘Mens’ benadrukken.
Personen die hun geboorteland min of meer voor-goed verlaten, weten hoe dynamisch het verschijnsel Kultuur
is èn: hoe onze kultuur-eigenaardigheden ons kracht & veiligheid geven - maar wij ervaren ook hoe onze Kultuur
ons kwetsbaar maakt onder nieuwe leefomstandigheden
Landverhuizers ervaren meer dan anderen dat het eigenlijk weinig zin heeft vast te houden aan kultuur-vormen
die bij voorbeeld in Nederland weinig funktioneel zijn; wij worden dagelijks gekonfronteerd met het feit dat, niet
de authentieke kultuurvormen/-inhouden - maar het vermogen om met soms ekstreem nieuwe situaties om te gaan
de drijfdrift is tot Kultuur en de veerkracht is van de menselijke kreativiteit. Dit vermogen wordt in Westerse
vakdisciplines ‘Intelligentie’ genoemd - in niet-westerse landen hoort dit vermogen tot de spiritualiteit-van-hetdagelijks-leven.
Allochtonen komen vaak - uit leefomstandigheden waarin Kunst en leven vanzelfsprekend samenvallen in de
funktionaliteit van het dagelijkssamen-leven. Aldus is het vaak moeilijk een werkbare struktuur te vinden in het
onderscheid tussen Kunst [=elitair/verheven] en leven [=banaal/platvloers] dat wij in Nederland aantreffen. Ook
de kloof tussen amateurisme & professionalisme lijkt voor migranten overbrugbaar: onze amateurs zijn veelal
personen die zich onder amateuristische omstandigheden vóór-trainen op de professie.
Een beleidsaanbeveling ‘bottum-up’ geformuleerd: willen wij als migranten het recht houden uiting & vorm te
geven aan een-eigen-identiteit - dan zullen wij rekening moeten houden met de ‘kodes’ die in dit land waarin wij
willen wonen & werken & (re-)kreëren gelden. Doen wij dat niet dan zullen wij ons ‘gediskrimineerd’ weten
immers: de kunstwaarden die in de kontekst van déze geïndustrialiseerde samenleving ontwikkeld worden zijn
toon-aangevend!
Echter: het vermogen om met soms ekstreem onvoorspelbare situaties om te gaan is dè Migrant niet vreemd -.
Dus: ook in Nederland zullen wij vanuit de diepte van onze ervaringen & herinneringen als etnische/religieuze/
nationale groep èn vanuit de overtuiging van ons bestaan als persoon - hartgrondig & meesterlijk de Schone
Kunsten blijven bedrijven!
3d
Als overtuigd woordkunstenaar beken ik publiekelijk: niet alles is onder woorden te brengen.
AQUA CORRIENTE, een doordacht klankfeest, is de eerste compact disc van een muziek- en dansgroep.
Om met de muzikanten te beginnen: ze zijn Europees, Nederlands, Haags - het zijn jonge mensen die hun
vakkundige beheersing van muziekinstrumenten en klankregisters op een uiterst creatieve en mondiaalgeoriënteerde wijze hebben ingezet voor een marktprodukt dat ouderwets recht doet aan de onvervreemdbare
waarde van Kunst, en dat toch in deze tijd van wijkende politieke, kulturele en etnische grenzen volledig modem dus bij de tijd is!
Eind twintigste eeuw en: autochtonen van een klein land dat onder de zeespiegel ligt - burgers van een natie
die eeuwenlang een omstreden reputatie heeft opgebouwd van inventieve en onbevreesde zeevaarders, maken
cultuurgeschiedenis door een muziek- en dansgroep voort te brengen van interculturele allure!
Uiteraard zegt zo'n verschijnsel iets opmerkelijks over de infrastructuur van deze samenleving, over de
kwaliteit van de muziek-vakopleidingen, over de creativiteit in dit land - én over een staatsmentaliteit die jonge
burgers de vrijheid geeft om tot ver voorbij de eigen landsgrenzen te trekken.
YUCA - bestaande uit onder andere vijf mannen met gelaten die, in de ban van de muziek, overtuiging en
verwachting uitstralen: zoals hun gespierde handen moderne en authentieke blaas-, snaaren slaginstrumenten
vasthouden; zoals hun getrainde vingers zorgvuldig hout, metaal en dierrudimenten bespelen om ingetogen,
buitelend en hartstochtelijk de ruimte te geven aan melodielijnen en ritme-motieven. En opnieuw én vernieuwd
banen intermenselijke gevoelens, gedachten en dromen zich een weg naar ons hart: het bloed wordt warmer en
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gaat stromen - licht als water!
YUCA maakt lijfsmuziek en illustreert dat met drie schitterende danseressen: vrouwen in een kunstmatig
samenspel met mannen. En het klankfeest krijgt een gelijkwaardig decor van sprankelende kleuren, gestileerde
bewegingen en van heerlijke lijven die de composities romantisch vieren.
En: AQUA CORRIENTE wordt een belevenis waarin geluk, verdriet, humor, ernst, verleden, heden, toekomst,
verlangen, genot samenvallen in een spetterend orgasme - dat ons in stil zinsgenot achterlaat: leeg maar bevrucht!
Niet alles is onder woorden te brengen: muziek en dans zijn kunstvormen die zich niet laten koloniseren door
de almacht van woorden.
De viering van deze CD - deze registratie van wereldmuziek, is het perfecte moment om te erkennen dat
afstanden: geografische, culturele, sociale, etnische - zelfs de klassieke dimensies van tijd, ruimte en handeling
altijd te overbruggen zijn:
Dank aan YUCA voor hun ‘STROMEND WATER’!
Het was mij werkelijk een groot genoegen en een voorrecht om deze verkoopproductie: de compact disc
AQUA CORRIENTE namens YUCA in dit ‘waterland’ waar ik van houd aan te mogen bieden aan de hoogste
diplomatieke vertegenwoordiging van Spanje, de historische opdrachtgever van Columbus, de Europese
ontdekker van de Amerika's - het continent waar ik het levenslicht kreeg en waar eeuwen en eeuwen de volken
overleven, die een inspiratiebron zijn geweest voor deze muziekuitgave. Ronder dan de Aarde kan deze CD en
deze cirkel van toevalligheden niet zijn!
4. Lola of het lied van de lente
Haar ogen gaan naar de klok die precies boven het voeteneinde van het ledikant hangt - ze neemt de tijd en het
bijbelwoord van de dag mee uit de slaapkamer. Niets bedenkt ze om het citaat heen - het is reeds duidelijk zoals
het er staat en net zo onontkoombaar als het feit dat het acht uur is.
Terwijl ze een vierkante tafel met de zijkant van een hand stofvrij maakt, laat ze het gezicht van het bezoek
toe: een vrouwenhoofd, ovaal en op de bekende plekken bijgesteld met kosmetika. Hoewel ze in de loop van
veertig jaar honderden soorten heeft aangestaard kan zij zich vrij precies herinneren bij welk gezicht een bepaalde
kwestie hoort. De vrouw die voor twee uur geboekt staat heeft een konflikt met haar zoon, betreffende een
identiteitsprobleem - volgens de huisdokter. Met de vlakke hand strijkt ze het kleed glad over de tafel; het is
smetteloos wit en stijf gestreken als een linnen servet. Uit de la van een hoog wandmeubel trekt ze een stofdoek;
ze slaat hem ruw uit, alsof ze de gedachten die haar overvallen afschudt - en gaat geruisloos langs het houtwerk,
de glazen deurtjes en de accessoires die deze en gene haar wilden geven uit dankbaarheid voor de bewezen
diensten. Het meeste heeft ze weggegeven bij verjaardagen van kennissen, anders was haar woning in een pakhuis
veranderd.
Als ze met de doek bij de kozijnen komt trekt ze de gordijnen open - donkerrood zijn ze en van dicht fluweel.
Er valt licht op het meubilair en met de glasgordijnen voor de ruiten lijken de ramen op schilderijen. Ze kijkt
graag naar buiten op elk uur van de dag; het licht is er steeds anders, maar de fragmenten van gebouwen, bomen
en lucht die tussen het raamwerk vallen kan ze dromen. Ze slaat de stofdoek weer uit: dat kind dat de hoer is gaan
uithangen om haar familie te bewijzen hoeveel mannen ze kan krijgen - ze ziet steeds dát gezicht wanneer ze aan
de middagafspraak denkt.
De telefoon - ze aarzelt en besluit toch op te nemen. Te laat. Er is neergelegd. Even staat ze nog met de hoorn
in de hand; alsof ze in gedachten is verzonken wrijft ze met de doek over het apparaat. Zodra ze de hoorn op de
haak drukt rinkelt het door de woonkamer - ze schrikt en neemt meteen op.
Met gesloten ogen luistert ze naar de stem van een man die probeert uit te leggen dat hij dringend hulp nodig
heeft - ze kan horen dat hij in paniek is. Dat het geen landgenoot van haar is blijkt uit de schroom waarmee hij
zijn kwestie probeert aan te geven. Ze slaat de agenda open en nodigt hem naar haar spreekuur uit; ze noteert zijn
naam en het telefoonnummer van zijn werk. Dat geeft hem blijkbaar houvast want hij struikelt niet meer over zijn
woorden en hangt in kreten die een groet moeten voorstellen op.
Met nog een blik naar de spreektafel en over de rest van het interieur - en met een volslagen niets betekenende
zucht loopt ze naar de keuken. Ze zet water op. Ze rangschikt een paar kopjes en schotels op een koperen
serveerblad. Ze hangt een theebuiltje van een overbekend merk in de vierkantige pot van helder glas. Dan gaat ze
met de billen tegen een kast aan staan wachten tot de ketel zal fluiten.
Ze heeft tegen haar zoon gezegd dat ze wil ophouden met het vak - en of hij er misschien belangstelling voor
heeft; tenslotte heeft hij jarenlang de leiding gehad over een stichting en in die hoedanigheid heel veel
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landgenoten echt uit de problemen geholpen. Maar Armand heeft haar helemaal laten uitpraten - en toen zij zweeg
heeft hij het hoofd geschud; geen argument, geen verontschuldiging. Niets dan alleen het verbeten geschud van
het hoofd waar zij haar kennis en vaardigheden aan wil overdragen. Een heel jaar is voorbijgegaan zonder dat hij
zelfs één opmerking heeft gemaakt die sloeg op dat gesprek. En toen ze plannen maakte om naar Zanderij af te
reizen, om in elk geval dáár de zaak te gaan afronden, heeft hij meteen voorgesteld de vliegreis te betalen -.
Ze heeft begrip voor zijn houding; niet altijd heeft ze het vak uitgeoefend met een gevoel van voldoening vooral in de perioden toen zij haast dagelijks werd overvallen door de winti aan wie ze haar gaven te danken
heeft.
Op de meest ongelegen ogenblikken werd haar wil lamgelegd en konden anderen haar vertellen wat er in die
momenten van onderbewustheid was gebeurd.
Zij had dat ronduit gênant gevonden. Onvoorstelbaar. Gemeen. En, ze had haar te vroeg en te tragisch
overleden man gesmeekt de yorka-geest bij haar weg te houden. Maar. Op een nacht. Nadat zij het avondmaal had
genuttigd. Was hij haar in de droom verschenen.
In een helder wit gesteven pak stond hij op de brug bij de Marine-trap en hij lachte haar hartelijk toe. Maar.
Toen ze naar hem toe wilde rennen hoorde ze aan de waterkant hartverscheurend gehuil. Haar overleden man had
haar niet aangesproken. Hij heeft haar met de ogen gedwongen om te zien naar de personen die om haar roepen.
En. In het moment van twijfel was de brug onder haar voeten afgebrokkeld - en hij is verdwenen in de mist van
het rivierwater met een glimlach die haar heeft overtuigd van een verbondenheid die de dood niet kan ontbinden.
Toen heeft ze de winti toegelaten -.
Natuurlijk heeft ze de kinderen niet willen belasten met iets wat nauwelijks onder woorden te brengen is; een
kracht die als een stroomdraad om haar ruggegraat gewikkeld was en haar aansloot op gebieden die buiten het
bereik van onze zintuigen liggen. Soms heeft ze zich verzet - zoals een vrouw kan weigeren haar binnen-warmte
naar buiten te laten stromen. Dan heeft ze niet de aandrang gevolgd naar afzondering. Integendeel: ze heeft haar
kinderen en hun vrienden bij zich geroepen en hen sprookjes voorgelezen tot haar kaken pijn deden van de
inspanning. Meestal heeft dat geholpen - en, hoewel ze de atmosfeer van de verborgen wereld in haar neusgaten
voelde branden, was ze gebleven waar ze was: in de vertrouwdheid van de ongerepten.
Maar, er waren ook dagen van weerloosheid. Momenten van onmacht. Nederlagen.
De kinderen hadden leren leven met een moeder die weleens in een ander persoon veranderde en, hoe ouder ze
werden hoe beter het ze lukte om de broodwinning van hun moeder in verband te brengen met haar
persoonsverandering.
Ze hadden leren leven met de ander die in hun moeder verborgen zit - ze wisten precies wanneer die zou
verschijnen; en behalve hun moeder was er een gast aan wie zij waren overgeleverd als aan de staat.
De gast
had hun regels opgelegd en hun bescherming geboden. En ze waren vrij zich daaraan te onttrekken maar dat ging
nooit zonder een knagend gevoel van schuld.
Waren ze met ongewassen voeten, handen en gezicht naar de slaapkamer van hun moeder gestormd omdat de
schaafijskar weer eens in de straat stond?! Of, hadden ze menstruerende kennissen binnengelaten terwijl hun
moeder in consult zat -. En: zat er echt geen varkensvlees in het broodje sambal van de Javaan?! Of, hoe weet een
jongen die altijd door de stad zwerft op welke straathoeken hij beslist niet mag blijven staan -.
Bovendien: hoe houd je een moeder en nog een stem in haar een leven lang verborgen voor anderen. Dus, toen
de kinderen nog dachten dat ze een bloeddoorlopen geheim achter de huig bewaakten, wisten hun buurtvriendjes
en -vriendinnetjes al, waarom er dagelijks allerlei personen op nummer zeventien aanklopten. Maar ze waren
doodsbang daar zelfs met elkaar over te praten want, zo'n vak van medicijnvrouw reikt immers verder dan de
pillen, zalfjes, drankjes en spuiten van de dokters die het uit boeken haalden.
Bovendien - de vrouw op nummer zeventien had zo vaak haar diensten bewezen aan de buurtbewoners dat ook
de volwassenen haar even intens vreesden als hun kinderen en het lot waaraan zij zich overgeleverd voelden. Ze
was geliefd - en, ze werd gehaat en het liefste als het noodlot zelf gemeden omdat ze vooral de pijnlijke geheimen
van anderen achter haar zwartglanzende jukbeenderen draagt. Het had jaren geduurd - en uiteindelijk was ze met
haar roeping samengegroeid tot een vakvrouw met gezag.
Dromen worden bij haar neergelegd -; verlangens waar geen bevrediging voor bestaat -; gedachten te
schaamteloos voor woorden - en pijn: ongeneeslijk en te ver weg.
De ziel van een volwassen mens ligt verborgen achter een sporen-net van herinneringen waar niemand zonder
te verongelukken doorheen komt.
Zij met haar honderden consulten heeft meer dan duizend mensenlevens moeten lijden om zoiets te weten te
komen. Daarom wil ze ophouden met het werk - en, ze is er klaar voor.
30

In de slaapkamer spreidt ze het dekbed met het lapjesdekenmotief-overtrek zorgvuldig over het bed - ze trekt
de uiteinden strak. In de kast waarvoor ze staat hangen al de kledingstukken van de reis die ze naar het pantheon
van goden heeft gemaakt om hun gunsten af te smeken voor een gepast neerleggen van het ambt. In de kringen
van de bonu-sma had het voornemen nogal wat deining veroorzaakt - want, wie breekt er bij leven en welzijn met
zo'n machtig medium van Moeder Aarde als de apuku-geest!
Vastbesloten had zij het ceremonieel voorbereid en ontdaan van uitbundig vertoon; en elk ritueel was
afgemeten.
Zonder linten en strikken en krullen waren de robes waarin ze zeven dagen en zeven nachten lang te kijk heeft
gestaan, gedanst gelachen, gezongen, gehuild - en heeft geschreeuwd.
En de meer dan honderd personen die op haar uitnodiging zijn ingegaan naar de Libanonweg te komen voor
een ritueelfeest, hebben kunnen bijwonen hoe de oppergoden van Lucht & Water & Aarde háár tong hebben
gebruikt om instemming te betuigen met haar besluit. Het was meer dan een lichaam van een tweeënzestigjarige
vrouw die ruim tachtig kilogram weegt kan verwerken - maar volgens de aanwezigen is het geworden: het
boeiendste en onvergetelijkste schouwspel sinds tijden.
Ze doet de kast open en ziet de kledingstukken hangen: historische kostuums voor het carnaval van haar
achter-achter-achter-kleinkinderen, ergens in Nederland - ze huivert en grijpt naar de witte doek die ze om haar
schouders hadden geslagen toen het medium zich eindelijk bekend wou maken. Eerst waren de geesten
gepasseerd van overledenen die zij tijdens hun leven een dienst had bewezen en toen -.
Ze slaat de doek om en gaat op het bed zitten. Ze bekijkt haarzelf in de spiegeldeur van de klerenkast. Ze weet
dat ze op haar begunstigster lijkt - dat hebben de broers, de zusters en de personen die de vrouw hebben gekend
allen gezegd, maar dat zij uitgerekend haar navel tot ankerplaats heeft gekozen heeft haar later in een storm van
tranen gedreven.
Na de uitputtingsslag van de uitweidingsceremonie heeft ze, meteen de volgende morgen de bus genomen naar
Paramaribo. Eerst heeft ze het graf van haar echtgenoot bezocht - maar het marmer was nog dodelijker dan de
herinnering aan zijn dood want: welke landmeter verdrinkt in een waterput die hij zelf in kaart gebracht heeft -.
Haar ouders waren vanaf het begin finaal tegen de verhouding geweest: families die op de Libanonweg blijven
wonen hebben een geschiedenis tot diep in het slavenverleden en dikwijls nog verder!
Maar juist het gesloten verband van bloedverwantschap en ras bij de gezinnen buiten de hoofdstad heeft haar
meteen bekoord: zo tintelt geluk in cirkels die steeds kleiner worden -. Ook zij heeft haar aandeel bijgedragen in
de keten van dat bloedverband; dankzij hem, bij wie alles ongewoon was en bij wie ze heeft geleerd dat iedereen
een bestemming heeft gekregen. En zo is het goed gebleven - want zij heeft haar man in de kerk ontmoet - tegen
zo'n alibi zijn de verwijten van haar ouders nooit opgewassen geweest. Ze zat in diezelfde Saronkerk - op de
allerlaatste bank en ze viel in slaap. Had ze het op die maandagmorgen in de Slangenhoutstraat gedroomd of, toen
ze zonet in een sluimer is geraakt op haar lapjesdekenmotief één hoog in Amsterdam-Zuid. Ze heeft niet lang
geslapen maar diep genoeg om die herinnering op te kunnen graven.
Hij was in weken niet komen opdagen en het begon aan haar te knagen. Iedere ochtend als ze uit de lijn 12-bus
stapte hadden haar ogen de vier straten ingekeken op zoek naar een glimp van hem. Maar, geen van de mannen in
gladgestreken overhemd en met platgeschoren kroeshaar kwam op haar af zoals hij dat al maanden had gedaan.
Altijd met dezelfde verlegen smoes van dat hij toevallig bij C.H.M. of zo moest zijn en dacht dat hij haar
misschien zou kunnen verrassen door als een eindhalte op het plein te staan. De eerste dagen had ze nog gewacht
en openlijk naar hem uitgekeken; daarna had ze alleen nog maar langzamer naar haar werk gelopen. En, niet eens
in de zaak was hij verschenen - mannen, vrouwen, kinderen: ze kwamen en ze gingen. Sommigen werden door
haar opgevangen en langs de bakken en de kasten met ondergoed geleid - en, haar lippen werden voor het eerst
stroef van de glimlach die ze voor elke klant had.
Zodra het wat stil was geworden op de afdeling lingerie - besprong het verlangen naar hem haar onmiddellijk.
Dan zochten haar ogen naar de ramen en pleisterde ze al haar gedachten tussen de panelen van het uitzicht.
Misschien kon zijn gezicht verschijnen in het dofgeworden glas als ze bleef kijken en bleef denken alleen aan
hem - mijn hemel, ze was verliefd op hem geworden tijdens zijn afwezigheid.
Ze verliet het ondergoed niet meer; zelfs in de lunchpauze bleven haar vingers schikken en herschikken alsof
de slipjes, bustehouders, korsetten, borstrokken en onderjurken haar eigen intimiteit betrof. Bovendien was het in
de kantine en overal elders veel te druk om de sprongen te maken waartoe haar gedachten haar aanzetten.
Ze laat de telefoon stil-rinkelen om de herinnering helemaal te doorvoelen want: op een vrijdagochtend had ze
haar chef om een vrije middag gevraagd - en omdat haar ijver hem niet was ontgaan, kon ze reeds dezelfde
middag naar de Libanonweg afreizen. Met een hart dat in haar keel klopte zat ze in een wilde-bus naar het district
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Suriname - alsof ze een rit maakte naar haar eigen binnenkant.
Toen ze kenbaar maakte bij welke familie zij moest zijn, had de chauffeur haar van top tot teen bekeken - alsof
haar witte over-hemdbloes en haar rechte donkerblauwe rok iets bevestigden. Hoe dan ook - ze mocht zelfs naast
hem zitten op de beste zitplaats, zo met haar rug naar de andere passagiers toe.
Pas later kon ze begrijpen waarom hij de muziek af had gezet en waarom hij haar tot vlak bij het landhuis had
gebracht en waarom iedereen in de bus zo halsreikend naar buiten had gestaard -: bij de oprit staan één, twee, drie,
vier, vijf, zes personenauto's. Er liggen vier brommers op de berm van de weg. Tegen de omheining bij de poort
leunen fietsen. Langs het pad groeien graspollen waarin gele bloemetjes. Aan weerszijden uitgestrekt land dat te
dicht begroeid is om weiland te kunnen zijn - er staan koeien, paarden; kippen lopen er rond.
Een hond begint alarmerend te blaffen - ze hoort een ketting op steen slaan; een kind begint te huilen en
eindelijk: stemmen in de woning die hoog opgericht voor haar staat.
‘Wie ben je!’ een mannenstem.
‘Ik zoek Armand.’
‘Wie ben je!’ nog een hoofd uit het raam.
Dan gaat de deur open en hij is bij haar - in de kleren waarmee ze hem ochtenden lang heeft gedroomd. Hij
ziet er ouder uit of vermoeid en hij glimlacht nauwelijks. Hij strekt een arm naar haar uit en trekt haar mee naar
binnen - er zijn te veel mensen in de voorzaal en vanachter een klapdeur komen er nog meer om naar haar te
kijken.
‘Wie is dat?’ dezelfde man.
‘Mijn vriendin - ze werkt bij Kirpalani's daarom is ze zo gekleed en.’
‘Wie is haar vader!?’
Ze noemt haar naam en ze kijkt de man die haar heeft aangesproken voor het eerst echt aan.
‘Mijn zoon heeft nooit over u gesproken,’ zegt hij met minder stemverheffing en: ‘U komt ongelegen, wij
zitten in familieberaad.’ Dan tegen zijn zoon, die met wijsvinger en duim langs de stoppels van zijn kin wrijft:
‘Breng dat meisje terug naar de bus en verontschuldig ons.’
Na zoveel duidelijkheid hangt er een sfeer van zwaarmoedigheid in de kamer. Hoewel niemand een opmerking
maakt kan ze voelen dat niet iedereen het eens is met de opdracht; bovendien blijft de aangesproken zoon met de
kin tussen wijsvinger en duim stokstijf staan. Een vrouw die bij de klapdeur naar de keuken post heeft gevat
vraagt of ze eerst iets wil drinken - verlegen maar vastbesloten heeft ze geknikt.
Op dat moment slaat hij een arm om haar heen en zegt: ‘Neem pa niet kwalijk; wij zijn in de rouw - mijn
tweelingzuster is misschien dood.’
‘Over mijn lijk!’ roept zijn vader.
‘Breng haar naar de keuken, Armand,’ verzoekt de vrouw die later zijn oudste zuster blijkt te zijn.
Ze begint eerst vreselijk te trillen en dan te huilen, te huilen -.
*
Ze moet afwachten, wachten - want elke dag kan die haar zal opvolgen aan de deur staan. Dat heeft de apukugeest uitdrukkelijk gesteld: blijft waakzaam want elk uur kan het moment van overdracht zijn!
En haar geduld wordt danig op de proef gesteld. Sinds ze uit Suriname is teruggekeerd zijn er reeds meer dan
twee maanden verstreken. Ze laat de dagtekst woord voor woord uit de mond vallen: ‘Ziet ik sta aan de deur en ik
klop -.’
Ze denkt terug aan het diner dat ze haar zoon en zijn kinderen, haar twee dochters en hun gezinnen in
Scheveningen had aangeboden. Want niets-niets mocht ook maar enigszins in verband worden gebracht met het
oeroude gebruik van ritueeltafelen. Uit ervaring wisten ze echter dat iedereen helemaal gebaad, schoon en goed
gekleed - en zonder een bezwaard gemoed op haar uitnodiging moest verschijnen. En ze zijn allen komen
opdraven; zelfs de allerkleinsten hadden ze meegedragen.
Het serverend personeel kwam urenlang handen en voeten tekort om de wensen van elke gast tot in het uiterste
te vervullen - die opdracht hadden ze van haar gekregen en er werd uitstekend voor betaald.
Er stonden zevenarmige kandelaars met roze kaarsen - en in het voorgebed memoreerde zij dat die kleur staat
voor de levensvreugde, voor zachtzinnigheid en vriendschap; dus voor naastenliefde of voor de relatie van de
mens als persoon met de aarde.
Verder mocht ze niet gaan, want ze hadden mekaar reeds veelbetekenend aangekeken toen de obers in livrei
kwamen aanzetten met koperen bladen waarop natte handdoekjes lagen: ‘Om de handen te reinigen, alstublieft.’
Alleen de wierook ontbrak want de directie had terecht opgemerkt dat het dagen kon duren voor het sandelhout,
de mirre, de kaneel, de iriswortel en de indringende geur van etherische oliën uit de stoffering van het restaurant
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was getrokken -. Dus ging er slechts een kistje met kleine maar uiterst fijne Havanna's rond. En dat is wat reeds na
het aperitief naar de kroonluchter kringelde: het bitterzoete aroma van de tabaksplant.
Ach, ze had haar blik nog eens laten glijden langs de gelaten van haar verwanten.
Armand met de gouden hoektand: Mama, laten we in Nederland gaan wonen want ik schaam me dood om je
praktijken - mensen gebruiken die tegen me!
Een half jaar later scheepten ze in; per vrachtschip naar de haven van Rotterdam. Hij was nog geen vijftienhaar evenbeeld en nog altijd haar toeverlaat.
Magda-en Peter en hun twee kinderen die namen van Hollandse vogels hadden gekregen; ze kwetterden
gezellig met elkaar maar: zij heeft nog zo weinig met haar te delen.
Carla-en Jan, de nieuwe vader van haar kinderen; haar buik stootte tegen de tafelrand gevuld met nog een
halfbloed, haar gezicht was dikker en haar ogen stonden eindelijk weer tevreden.
Soms had zij het gevoel dat er een breuk in de familielijn was gevallen; alsof de dochters ver en onbereikbaar
wilden zijn voor de spookbeelden van hun achtergrond. Alsof ze hun moeder meer nodig hadden toen het
moederschap hen zelf overvallen had-alsof zij niet meer konden luisteren naar de stem die volgens ingewijden
alleen van hun natuurlijke moeder kon zijn.
Ze trokken steeds meer naar hun vader; die had de verdwijning van hun moeder toegeschreven aan de wintitraditie van de familie-hij is gelukkig weten zijn dochters met ingehouden adem te verhalen en, dat hij sinds jaren
is hertrouwd met een Indiaanse vrouw uit Columbia.
Maar toen hun moeder na een jaar nog steeds spoorloos was verdwenen en er nergens een levensteken van haar
opgevangen werd, heeft de Republiek Suriname haar dood verklaard-en hebben haar tweelingbroer en zij terstond
besloten de meisjes als hun eigen kinderen naar volwassenheid te begeleiden; ze was op dat moment zelf in blijde
verwachting van Armand Kepler senior.
En de volksmond heeft in het zevende jaar gelijk gekregen: een gestorven karakter dat geen begrafenis heeft
gehad blijft bij de levenden. Juist toen ze met de handen in het haar zich zat af te vragen, hoe ze de drie kinderen
zonder senior kon grootbrengen-heeft een nieuw geluid geklonken uit de stilte van haar rauwe verdriet.
Eerst dacht ze dat ze langzaam krankzinnig werd en hield ze het verborgen als een ongewenste bevruchting.
Maar als een niet uit te drijven foetus heeft het karakter zich aan de omgeving opgedrongen.
Het was de oudste zuster van haar overleden man die verschrikt riep toen ze het een keer meemaakte: ‘Geef
haar water om te drinken uit een schoon glas; het is mijn zusje dat te ver is doorgelopen en dorst heeft-.’
En toen was de hele familie opgetrommeld en hebben ze van alles en nog wat gedaan-met haar, op hun
landgoed aan de Libanonweg. Daar komt de breuk met haar eigen ouders definitief dooreen kwestie die zij
jarenlang heeft meegedragen als een visgraat in haar bloedvaten.
Dus: praat gerust over pijn-ik heb dat gevoel voortdurend ergens in mijn lijf vastzitten!
Dat straalden haar ogen altijd uit; ook al sloeg ze die neer wanneer een cliënt aan het woord was-.
Het diner had voortgedeind als de Noordzee die ze vanaf het raam konden zien liggen-rustig, rustig.
Alleen haar zoon scheen begrepen te hebben waarom de eetpartij niet gewoon in Amsterdam plaatsvond, want
toen ze hem vroeg om haar te begeleiden op een stuk strandwandeling had hij kort en verbeten het hoofd geschud.
Hij had ze zelfs verstoord nagekeken toen ze allen naar de boulevard slenterden-zij, zelfs met zijn eigen
tweeling en aan de arm een mand met offergaven voor het water.
*
Een taart-inderdaad, ze zal de middag besteden aan het bakken van fiado; een kleintje voor zoon Armand en
een behoorlijke voor Carla die net van het kraambed is opgestaan. Een zoontje-helemaal karamelkleurig maar met
de kop van zijn vader en lekker vet. Haastig en behoorlijk opgewekt trekt ze het bed glad en brengt ze de
klerenkast weer in orde-maar, wat zal ze aantrekken. Het is half april en de zon breekt maar matig door.
Opgewonden vliegen haar ogen langs de klerenreeks. Ze glimlacht en ze zegt hardop: ‘Zodra de zaak is
afgerond gaat deze dame met de damesclub Bingo gezellige reisjes maken met de bus!’ Brussel, Parijs, Londen,
Barcelona-stapels folders heeft ze van reisbureaus opgehaald en doorgebladerd. Want wat denk je dat ze tegen
haar zoon heeft gezegd toen die aan kwam zetten met dat mama-wat-heb-je-als-je-werk-wegvalt!?
Ze begon te lachen, lachen en zelfs in de spiegel kon ze zien dat het echt was.
‘Ik word zorgeloos als mijn werk wegvalt, jongen. Je moeder is vanaf haar éénentwintigste nooit meer zonder
zorgen geweest!’ Natuurlijk had ze daar behoorlijk aan verdiend maar: er is een tijd om te huilen en er is een tijd
om te lachen-dus, voor mij breekt er een periode aan om zonder zorgen te zijn. Ze knikte naar het spiegelbeeld. Ze
doet een gele mantelachtige jurk aan met vierentwintig met koper beslagen knopen. En de rest gaat ontzettend
vlug: opmaken, haar opnieuw borstelen en bijspelden, hoed op, schoenen verwisselen-voorjaarsmantel aan en met
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nog een blik op de gangspiegel staat ze buiten in de portiek.
Ze haalt diep adem als ze de buitenlucht ruikt. Voorzichtig neemt ze de vijftien granieten treden van de trap. Ze
barst van de lust om eindelijk zwierend door het leven te gaan-een zestigplusser is ze die op drift raakt; ze lacht
haast en van harte. Ze is tevreden met het beeld dat de étalageruiten van haar hebben.
Ze laat het hoofd vrijmoedig naar achteren hangen en snuift: een lauwe lucht uit het Zuiden waait over
Amsterdam; trekvogels fladderen terug uit het warme continent van haar voorouders. Alles is in beweging-en in
deze lente wil zij daar ook deel van zijn: klik-klak en, klik-klak en, klik-klak, het zijn háár hakken die op de
trottoirtegels het ritme weergeven.
Natuurlijk is het levendig op de Ceintuurbaan. Trams met Marte R. -dessins schieten overal vandaan; fietsers
met open overhemden draven voorbij-en dan is er het voetvolk dat met de automobilisten het straatbeeld
onevenwichtig houdt; de buurt klopt als het hart van een topsporter vers bloed naar al haar onderdelen-ze voelt
hoe het tot in haar tepels een uitweg vindt.
Ze laat de complimenten van de bloemenman toe en bij de kruidenier mogen een paar jonge moeders
voorgaan.
Als ze niet zoveel gevoel voor riten had was ze meteen naar de Albert Cuyp-markt gelopen om het hart op te
gaan halen aan al dat volk daar. Maar de plicht drukt, zachtjes maar voelbaar-en voetje voor voetje loopt ze terug
naar haar hoekhuis; boodschappen aan de rechterhand en een vuist vol langgesteelde rozen voor niks dan een
glimlach van de bloemenman gekregen. Zodra de zaak is afgerond zal hij één van de eersten zijn die ze uitnodigt
op de koffie-ze begon onbedaarlijk te lachen terwijl ze de trap opklom: Ai, mijn goede genade, die dikke-dikke
bloemenman met zijn wilde haren en zij-ha-haha.
Er staat een vrouw bij haar deur aan te bellen-ze herkent haar ook al staat de bezoekster met de rug naar haar
toe. Ze kucht hard en de vrouw draait zich schuchter een kwart slag om; niet ver genoeg om te worden
aangekeken. De vrouw van het huis zet haar boodschappen neer en gaat dicht bij de andere staan.
‘Luister,’ fluistert ze hartgrondig, ‘mijn praktijk is altijd gesloten voor diefstal, drugs en prostitutie-ben je dat
vergeten meisje?!’
Maar de aangesprokene reageert niet; althans zij lacht wat en draait zich loom om. Dat alarmeert de vrouw; ze
denkt snel na en besluit de deur open te doen met de woorden: ‘Geen schurken, geen junkies, geen hoeren.’ Het
klinkt zelfs haar ruig en pijnlijk in de oren. Oplettend maar nonchalant draagt ze haar boodschappen de gang in-en
omdat de andere met de rug naar haar toe blijft staan trekt ze de deur dicht. Ze is nog niet bij de keuken als de bel
gaatdringend en aanhoudend. Met een paar passen is ze bij de deur, die ze met een zwaai opentrekt: ‘Wat wil je
Lola?!’ Maar de ogen die naar haar opkijken laten niets van de Lola die zij kent door-een ander karakter staart
naar haar. Alsof de noordoostenwind haar in een trog gevangen houdt krijgt ze het koud tot in haar botten. Ze gaat
opzij-en de bezoekster loopt langs haar heen het huis in, regelrecht naar de vierkante tafel waarvoor ze blijft staan.
Aarzelend duwt ze de deur in het slot. Ze loopt naar de tafel en steekt de kaarsen aan: hoe kan zo'n goed
onderhouden geest een standplaats vinden in een lichaam waar zoveel treurigs mee is gebeurd-.
Met een kommetje vol water dat zij in de open hand van de vrouw legt start het doorgronden van de
werkelijkheid. Een ei siddert in het vocht en zij prevelt de formules en sprenkelt wat water om de vrouw heen.
Het heeft allemaal geen zin want Lola blijft haar glimlachend aanstaren en geeft niets van haar diepste zelf
bloot.
De vrouw gaat naar de slaapkamer en komt een kwartier later terug in haar hoedanigheid van medicijnvrouw;
ze heeft een batikdoek om haar naakte lijf gewikkeld en vraagt de andere vrouw om haar naar de badkamer te
volgen.
Er staat op een soort voetenbank een teil van aardewerk die is afgedekt met een lap rode stof.
Zonder schroom laat Lola zich van al haar kledingstukken bevrijden. Hoewel half Amsterdam over dat lichaam
heeft gewalst ziet het er onbedorven uit. Haar schaamheuvel is gladgeschoren waardoor haar bekken zelfs iets
kinderlijks heeft.
De vrouw bindt de rode lap om haar eigen hoofd en de bierlucht van het vocht dat in de teil zit vult de
badkamer. Zodra zij een houten kom met het geprepareerde badwater over het gelaat van Lola giet komen ze
beiden langzaam maar krachtig in beweging. Eerst wikkelt Lola haar uit de batikbedekking. Dan schept ze met
een hand wat water uit de teil en ze wrijft dat over het gezicht van de medicijnvrouw.
Tegelijkertijd stoot ze klanken uit die alleen geliefden begrijpen. En de bezeten vrouw geeft eindelijk op: haar
waardigheid, het gezag en de weerstand.
Ze rolt samen met de zo vaak door haar afgewezen persoon over de vloer van de woonkamer; ze kruipt mee
naar de slaapkamer; ze slaat het dekbed met het boze-geestenwerende motief open-ze verdwijnen tussen de
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lakens; de slaapplaats komt in beweging.
De vrouw laat de afspraak van veertien uur voor niets naar haar woning komen.
Ze is niemand meer.
Ze is al-één.
Lola geneest.
Voortaan.
5. An Interview with Charles H. Rowell on April 10, 1988\fn{In what follows, the interviewer’s questions are tagged on
the end of the respondent’s responses. The first one is: “You are from Suriname and now here you are in Holland, and you have lived here
for some time. Could you talk about that background in relationship to your writing career?” }
I started writing in Suriname, where the only language the people speak is Dutch; and my family are all
teachers, physicians, and civil servants, so the only way for me to express myself is in Dutch. In Suriname they
speak fourteen languages, and Dutch is the official one. I started writing and was published in the newspapers
there when I was twelve, so writing was just something very natural for me and being published also was normal,
but I could not imagine being an author, because there were no authors in Suriname. The only professional writers
were journalists. Before I came to Holland, I won different local awards, but still there was no reason for me to
think that I would become a professional author. Then I came to Holland, when I was about twenty, and I
discovered other professional authors; I would read about them in the newspapers here in Holland and then slowly
in my mind thoughts grew about being a professional author. I liked the way the authors were reviewed and the
way they were promoted and the way their novels were bought. Then to inspire me there was Bea Vianen, the first
black woman to have an official publisher in Holland, because there were no publishers in Suriname.\fn{ You were
publishing your own texts.}
Yes. I was thirty-three at the time and was some sort of journalist with the embassy of Suriname, here in The
Hague. A young man (Jos Knipscheer) was writing reviews about black Dutch and American women writers in
Dutch papers here in Holland, and he noticed my work and also Edgar Cairo’s and was the first to write about us.
And then two or three years later he had his own publishing house and he asked us to bring all our work to him.
When Jos Knipscheer published my first novel in Holland, I was already a very well-known author in Suriname,
because I had published three books “in eigen beheer,” “under our own management” as we called it, without a
publisher. We wrote the book, paid the printer and sold our works.\fn{ Would you say that your reception as a novelist by the
reading public in Holland, which is a small country, is good?}
Yes, but the problem they say is that the way I use words and the Dutch language is very abstract, so the
average black woman in Holland and in Suriname can’t read it. That is the other side of the story with Edgar and
Astrid Roemer, but let me only speak for myself. What’s happening in the book scene here is very different from
what is happening in the Suriname book scene. So while I may have a very good review of my novel or a poem or
a drama in Holland, the Suriname readers say it is difficult to understand, it seems so far from them. And that is a
dilemma here in Holland. What should we do, go on with what’s happening there or try to be part of the
immigrants here?\fn{What do you consider to be the purpose of your novels? I guess ultimately I am asking, “why do you write?” }
Why do I write? I hate the way society is structured; it seems there is no way out for black people, and this is
my way to build a world I would like to live in. So my novels are just like music-they give comfort to blacks and
to others who are not part of the status quo.\fn{Do you see yourself as being very different from other writers from Suriname? }
Yes, I am, because the first Suriname novelist was Albert Helman, but his work was published in Holland. And
in Suriname we had a lot of poets, but they were all men and they were writing about things like poverty and
against Holland as the colonizer. But there was no woman writing from a woman’s point of view. Bea Vianen was
the first woman to publish her work, but I was the first one, maybe because it was in the 1970s, to write about
being black. It was and still is a real problem for Suriname people to be called black people; they were Creoles,
but they weren’t black. I tried to find emotional comfort in the Black Movement in the United States. I happened
to read Soul on Ice and was very moved by it. It was the first book I read of which I thought: “This is where I am,
this is what I have to do.” There was a part in my second novel About the Madness of a Woman about a woman
who had a homosexual relationship, and that is something you can’t talk about in Suriname. My latest novel A
Name for Love is about being a “mixed” woman, meaning she has all the fourteen ethnic groups of Suriname in
her. But in that country a kind of internal racism exists among Suriname people; you are whiter, you are blacker,
your hair is more curly, etc., etc., and that is what my new novel is all about. But there is no other Caribbean
author who likes to or who dares to write about it. And that is why my work is more in the line of Alice Walker or
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Toni Morrison.\fn{I am fascinated by the one novel you did, the narrative technique in it, about the woman character talking to the
dead. Would you talk about that technique you use, because I am reminded of Toni Morrison’s latest novel, with-I guess it is called magical
realism?}

In A Name for Love I tried to write a novel for people who cannot read. Because I am a so-called Third World
woman and, especially in my country because we have no publishers, we have a tradition of listening to stories.
So I chose to tell a story to someone who is not there anymore: it is a “spoken” novel, a “monologue exterieure”
with pieces of “monologue interieure” and with dialogues. So it is nice to read, but it is equally nice to hear it, and
that is the technique I tried to use, because I want to put the novel on tape, especially because I don’t believe that
the written words communicate effectively with Third World people. In my country and the rest of the Caribbean
a lot of people do have cassette recorders and radios, but they don’t have time to read, they don’t have money to
buy books and they don’t have publishers. Music has given me a passage: the messages of this Reggae king Bob
Marley and of Michael Jackson go all over the world, just because we can hear them, not because we can read
them. And that is why I try to make novels that people can listen to, that sound as beautiful as when you can read
them.\fn{In other words, it is not only an oral performance but is also for the written page. How does one achieve that balance between
orality and the written word on the page? Will you talk about that? }
It is the tradition of my country. I told you we don’t have publishers, so we have to make a quite different kind
of poetry than the kind we read here in Western Europe. Our poetry is direct; it is actual. When I wrote my first
novel, I used some lyrics of some songs, intuitively, for I was not thinking about this oral thing. So my novels
have something very musical. I don’t want literature to be something to read; I want to give words their sounds
again, and that is why everything I am doing has an oral background.\fn{ Apparently, fiction is your first love in the arts,
the form you like writing in most of all. Why?}
Let me put it this way: I use my experiences as an individual to write fiction and so why fiction? Because I
don’t think my own concrete life is interesting enough to expose. I have a lot of diaries-every year I write one.
There will be a time, maybe when I am sixty or older, maybe when I am not here anymore, when I would like
those diaries to be published. They are not fiction, but the whole truth about everything. The Suriname nation is
very small, just 400,000 souls, and fiction is the only way to write about them without hurting them; fiction gives
me the opportunity to write fantasy and future. But I think the real reason is that I don’t want people to feel hurt; I
can tell them the characters don’t exist in real life, just in my fiction. I love words, I love sound, I love music, I
love voices, but as a child I hated the way even my society in Suriname was structured: the books in school were
all illustrated with white images, pictures of white people, stories of white people, and I never ever could find a
piece of myself. And that is why, when I was very young, I made poems and little stories with black people, where
I could find myself. And that is how it started: I wanted to build my own world, a world with space for people like
me.

The Cathedral of Sts. Peter and Paul, Paramaribo, Paramaribo District, Suriname
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The Arya Dewaker Hindu Temple, Paramaribo, Paramaribo District, Suriname

A mosque just outside of Paramaibo, Paramaibo District, Suriname
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A Hindu temple in Paramaibo, Paramaibo District, Suriname

Hindu Temple, Nieuw Nickerie, Nickerie District, Suriname
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A church in Totness, Coronie District, Suriname

A church in Brokopondo, Brokopondo District, Suriname
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A church in Bersaba, Para District, Suriname

A church in Nieuw-Amsterdam, Commewijne District, Suriname
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A temple in Lelydorp, Wanica District, Suriname

A church at Mary’s Hope, Coronie District, Suriname
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